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Mesto Sereď zaviedlo systém 
vyhradeného parkovania v 
roku 2012. Výška dane za uží-
vanie verejného priestran-
stva (tzv. poplatok) bola v 
tom čase určená na 201,30 
eur na rok a jedno parkovacie 
miesto, v prípade osoby ŤZP 
to bolo 30,- eur na rok a jedno 
parkovacie miesto. Od tohto 
dátumu, teda 9 rokov, sa výš-
ka dane nemenila.

Na novembrovom zasad-
nutí poslanci schválili navý-
šenie sadzby dane za užíva-
nie verejného priestranstva 
nasledovne:

a) z pôvodnej sumy 201,30 
€ / jedno parkovacie miesto/
rok, zvýšenie na 252,29 € / 
jedno parkovacie miesto/rok. 
V prepočte na 1 m2/deň sa pô-
vodná sadzba 0,04 €/m2/deň 
zvyšuje na 0,064 €/m2/deň.

b) z pôvodnej sadzby vo 
výške 30 €/jedno parkova-
cie miesto/rok, určenej pre 
vlastníkov vozidiel, ktorí sú 

osobou ťažko zdravotne po-
stihnutou a odkázanou na 
individuálnu dopravu týmto 
vozidlom, sa zvyšuje daň na 
sumu 51,25 €/jedno parkova-
cie miesto/rok. V prepočte na 
1 m2/deň sa pôvodná sadzba 
0,006 €/m2/deň zvyšuje na 
0,013 €/m2/deň.

Pri stanovení obidvoch sa-
dzieb sa vychádzalo z platnej 
normy, ktorá pre jedno par-
kovacie miesto ustanovuje 
minimálne rozmery 2,4 x 4,5 
m = 10,8 m2.

Zvýšenie predmetných sa-
dzieb nadobudne účinnosť od 
1. 1. 2021. Ročný dopad na roz-
počet mesta bude znamenať 
navýšenie finančných pros-
triedkov o 17 628,07 €, z toho 
príjem za parkovacie miesta 
od fyzických a právnických 
osôb bude vo výške 16 469,77 
€ a príjem za parkovacie 
miesta od ŤZP bude vo výške 
1 158,30 €.

IVETA TÓTHOVÁ

Navýšenie miestnej 
dane za parkovacie 
miesta

Osemročné gymnáziá vznikli 
ako výberové školy pre naj-
úspešnejších žiakov. Osemroč-
né gymnázium bolo v roku 1997 
zriadené aj na Gymnáziu Vojte-
cha Mihálika v Seredi.

Škola dlhodobo patrí medzi 
5 najlepších gymnázií v  Tr-
navskom kraji v  hodnotení 
mimovládnej nezávislej or-
ganizácie INEKO. V  školskom 
roku 2019/2020 prejavilo zá-
ujem o  osemročné štúdium 
30 uchádzačov z  nášho mesta 
i  okolitých dedín. Po prijíma-
cích pohovoroch bolo prijatých 
20 najlepších študentov.

Zriaďovateľom Gymnázia 
Vojtecha Mihálika Sereď je 
Trnavský samosprávny kraj, 
ktorý v nasledujúcom škol-
skom roku 2021/2022 navrhol 
Okresnému úradu  stanoviť 

pre Gymnázium VM počet 
prijímaných žiakov 0, čiže ne-
otvoriť 1. ročník osemročného 
gymnázia.

Na základe tohto podnetu 
sa Rada školy pri Gymnáziu 
Vojtecha Mihálika rozhodla 

spustiť  petíciu  proti tomuto 
návrhu TTSK, čo napokon do-
pomohlo k tomu, že župa pre-
hodnotila svoj zámer a v škol-
skom roku 2021/2022 stano-
vila počet žiakov, ktorí môžu 
nastúpiť do prvého ročníka 

osemročného štúdia, na 17.
Riaditeľka školy Viera Tká-

čová s  kolektívom zamest-
nancov ďakujú všetkým , ktorí 
petíciu podpísali a tým podpo-
rili ďalšie fungovanie gymná-
zia: „Ukázalo sa, že veľa ľudí si 
našu prácu cení. Dostali sme 
verejnú podporu ľudí, ktorým 
záleží na kvalitnom vzdelá-
vaní detí v Seredi. Vaša široká 
podpora nás zaväzuje do ďalšej 
práce, aby sme zostali aktívny, 
aby sme kráčali s dobou a aby 
ste boli s nami spokojní hlav-
ne vy, naši žiaci a rodičia. Ďa-
kujeme aj členom Rady školy 
pri Gymnáziu VM Sereď, ktorí 
petíciu zostavili, ako aj celému 
petičnému výboru za ich prácu. 
Veľká vďaka vám všetkým, na-
šim podporovateľom.“

IVETA TÓTHOVÁ

Vo štvrtok 19. novembra 2020 
prevzali Ing. Katarína Navrá-
tilová a  Bc. Zuzana Vohlári-
ková ocenenie Trnavského 
samosprávneho kraja za eko-
logický čin roka 2019.

„Ekologický čin roka“  je 
krajská súťaž so záujmom 
o zachovanie kvalitného ži-
votného prostredia v regióne 
podporou aktivít na budo-
vanie environmentálneho 
povedomia verejnosti a na 
podporu zachovania biodiver-
zity, ktorú vyhlasuje Trnavský 
samosprávny kraj už deviaty 
rok po sebe. Jedným z víťazov 
tejto súťaže za rok 2019 bolo aj 
mesto Sereď.

Mestský úrad Sereď reali-
zuje viacero environmentál-
nych činností za ktoré oce-
nenie získalo. V rámci aktivít, 
ktoré pravidelne mesto zabez-
pečuje,  je napríklad výsadba 
nových stromov  na území 
mesta. V roku 2019 bolo takto 

vysadených 36 kusov listna-
tých stromov. Mesto zorga-
nizovalo aj dva semináre pod 
názvom „Výsadba a povýsad-
bová starostlivosť o dreviny“ 
a „Základný kurz rezu stro-
mov“.

Novinkou je aj pilotný pro-
jekt  zavlažovania stromov 
špeciálnymi vakmi Treegator. 
Objem vaku je 55 litrov a po-
malé vytekanie vody z neho 
umožňuje pozvoľné vsakova-
nie vlhkosti do pôdneho pro-
filu. Ďalšou veľmi prospešnou 
činnosťou je plán revitalizácie 
priestoru na pohrebisku  for-
mou zriadenia vsypovej lúky. 
Dôležitou súčasťou VZN 
o  pohrebiskách je ochrana 
prírody a podpora biodiverzity 
bez použitia pesticídov.

V širšom kontexte ochrany 
a tvorby životného prostredia 
mesto Sereď pripravilo pre 
základné školy program, kto-
rého cieľom bolo zvýšiť pove-
domie žiakov v  oblasti odpa-
dového hospodárstva, najmä 
na dotrieďovanie odpadu. Až 
280 žiakov sa zúčastnilo 1. 
konferencie „Poznaj odpad, 
ktorý tvoríš“. Navyše mesto 
celý rok pravidelne informuje 
občanov o  triedení odpadov, 
systéme zberu a  spôsobe na-
kladania s odpadom na inter-
netovej stránke Seredských 
noviniek.

V neposlednom rade pre-
biehala  likvidácia odpadov  v 
katastri mesta Sereď najmä v 
záhradkárskej oblasti. V  roku 
2019 v  meste zaznamenali 
desať nelegálnych skládok 
odpadov, pričom sa mestu 
podarilo odstrániť ich prevaž-
nú časť na vlastné náklady. 
Mesto sa dlhodobo venuje aj 
čisteniu verejných priestran-
stiev, a  tiež zrevitalizovalo 
hrádzu rieky Váh.

ĽUBOMÍR  VESELICKÝ

Osemročné gymnázium v Seredi 
bude naďalej fungovať

Tretie miesto Serede v kategórii 
Ekologický čin roka 2019

Farská charita sídli na No-
vomestskej ulici a svoju 
činnosť začala 18. 5. 2018 
pod záštitou Trnavskej ar-
cidiecéznej charity. Vznikla 
na podnet dobrovoľníkov, 
ktorí chcú pomáhať tým, čo 
to potrebujú. Charita vyko-
náva rôzne sociálne činnosti 
ako zbierky, pomoc sociálne 
slabším rodinám a ľuďom 
v hmotnej núdzi, návštevy 
starých a opustených ľudí. 
Od otvorenia pomohli mno-
ho ľuďom, no koronavírus 
tento rok obmedzil aj pre-
vádzku charity. Tento rok 

boli dobrovoľníci nútení 
dvere zatvoriť už dvakrát, 
naposledy v druhej polovici 
októbra. Organizácia teda 
nemohla pomáhať tým, ktorí 
sú na pomoc iných odkázaní. 
Toto obdobie ale momentál-
ne pominulo a charita ozná-
mila, že opäť zahájila svoju 
činnosť 10. novembra.

Ak máte záujem pomôcť, 
môžete prispieť darovaním 
trvanlivých potravín alebo 
drogistickým tovarom. Bliž-
šie informácie vám poskyt-
nú na tel. č. 0911 144 686.

IVETA TÓTHOVÁ

Farská charita opäť 
v prevádzke
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Mesto Sereď každoročne vy-
jadruje svoje uznanie osob-
nostiam, ktorých mimoriadny 
prínos prispel k rozvoju mesta 
a k šíreniu jeho dobrého mena 
doma i v zahraničí prostred-
níctvom ocenení: Cena mesta 
Sereď a Čestný občan mesta 
Sereď.

Podať návrh na ocenenie 
jednotlivých občanov alebo ko-
lektívov môže podať ktokoľvek 
počas celého roka. Na Mestský 
úrad v Seredi bol do 30. septem-
bra 2020 doručený iba jeden 
návrh na ocenenie pre jednot-
livca, a to od predkladateľa Ing. 
Milana Petráša, PhD. Cenou 
Čestný občan mesta Sereď na-
vrhol oceniť Prof. PhDr. Pavla 
Mešťana, DrSc., iniciátora a 
zakladateľa múzea holokaustu 
v Seredi.

Svoj návrh zdôvodnil nasle-
dovne: „Profesor Pavol Mešťan 
je zakladateľom a dlhoročným 
riaditeľom Múzea židovskej 
kultúry Slovenského národné-
ho múzea. Je autorom a realizá-
torom myšlienky pietneho vy-
užitia bývalého areálu pracov-
ného a koncentračného tábora 
v Seredi. Dostal mesto Sereď do 
svetového povedomia lokalít, v 
ktorých si pripomíname tra-
gické obdobie holokaustu. Za-
slúžil sa o akvizíciu podstatnej 
časti múzejných predmetov, 
ktoré sú v expozícii vystavené. 
V týchto dňoch vychádza roz-
siahly knižný sprievodca po 

expozícii. Kto poznal stav bara-
kov pred náročnou stavebnou 
rekonštrukciou, sa musí hlbo-
ko ukloniť pred jej výsledkom 
- od zabezpečenia finančných 
prostriedkov až po realizáciu. 
Pod vedením prof. PhDr. Pavla 
Mešťana, DrSc. bolo zrenovova-
ných šesť pôvodných barakov. 
V štyroch je umiestnená stála 
expozícia Múzea holokaustu a 
ďalšie sú určené na sprievodné 
aktivity pre návštevníkov a zá-
zemie pre pracovníkov múzea. 
Vybudovanie objektov i reali-
zácia myšlienky múzea holo-
kaustu sú ojedinelým, obdivu-
hodným počinom. Vytvorená 

expozícia je decentná, pričom 
zanecháva hlboký dojem.“

Zástupca primátora Ľu-
bomír Veselický v príhovore 
poznamenal, že práve profe-
sor Mešťan bol ten, ktorý sa 
neúnavne pripomínal a išiel 
za svojím cieľom. Vďaka to-
muto človeku dnes múzeum 
holokaustu stojí a domáci i 
zahraniční návštevníci majú 
možnosť spoznať Sereď. V pr-
vom roku po otvorení (2016) 
múzeum navštívilo 30 000 
ľudí. K slovám Ľ.Veselického 
sa pripojill aj primátor Martin 
Tomčányi: „Myslím, že úloha 
a snaha profesora Mešťana je 

nespochybniteľná.“
Predkladateľ návrhu ďalej 

poukazuje: „Profesor Mešťan 
popri náročnej funkcii riadite-
ľa múzea dosiahol neuveriteľ-
ný počet publikačných výstu-
pov, posudkov a lektorovania. 
Svedčí o tom rozsiahla perso-
nálna bibliografia, ktorá bola 
vydaná knižne (Pavol Mešťan. 
Personálna bibliografia. Bra-
tislava: SNM-MŽK, 2016. 350 
s. ISBN 978-80-8060-381-6.) Je 
členom Vedeckej rady Univer-
zity Konštantína Filozofa v 
Nitre, Vedeckej rady Univerzity 
Mateja Bela v Banskej Bystrici, 
členom medzinárodných ko-
misií pre boj proti antisemi-
tizmu Academic Response to 
Antisemitism and Racism in 
Europe v Londýne a Univerzity 
v Tel Avive, riešiteľom počet-
ných domácich i zahraničných 
vysokoškolských projektov. 
Mesto Sereď môže byt‘ hrdé na 
univerzitného profesora PhDr. 
Pavla Mešťana, DrSc., že jeho 
zásluhou sa dostalo na sveto-
vú mapu miest, ktoré si pri-
pomínajú holokaust. Občania 
Serede túto kataklizmu nespô-
sobili, no udelením čestného 
občianstva vyslovia odkaz o 
svojom zmýšľaní a konaní.“

Mestské zastupiteľstvo hla-
sovaním schválilo návrh a 
udelilo Prof. PhDr. Pavlovi Meš-
ťanovi, DrSc. ocenenie Čestný 
občan mesta Sereď.

IVETA TÓTHOVÁ

Budova bývalého hotela Hut-
ník za posledné mesiace do-
stala novú fasádu. Ide o objekt 
v centre mesta, a tak boli všet-
ci zvedaví, aký bude výsledok 
rekonštrukcie. A to nielen čo 
sa farby týka, ale aj či sa plas-
tika KOZMONAUTA vráti späť 
na svoje miesto. Táto socha 
totiž dlhé desaťročia zdobila 
prednú stranu budovy.

Celý názov plastiky je „Koz-
monaut vznášajúci sa k vý-
šinám“. Autorom je sochár 
František Draškovič, ktorý bol 
jedným z mála slovenských 
sochárov so systematickým 
záujmom o umelecké zobra-
zenie nahej ľudskej postavy. 
V jeho interpretácii sochársky 
akt znamená vyjadrenie čino-
rodosti a hodnoty ľudského 
život.

Narodil sa 5. apríla 1911 v 
Stupave. Po vyštudovaní Aka-
démie výtvarných umení v 
Prahe, absolvoval štipendijný 
pobyt na rímskej akadémii 
umení v Taliansku. Cez druhú 
svetovú vojnu sa usadil v No-
vom Meste nad Váhom a vyu-
čoval na tamojšom gymnáziu. 
V tomto meste vznikli jeho 
vrcholné sochárske diela, na-
príklad povestné Vzkriesenie, 
Kurič, Slepý chlapec, ktoré 
boli skutočným vkladom do 
vývoja nášho sochárstva. Po 
vojne sa František Draškovič 
natrvalo usadil v Bratislave a 

aktívne sa zapojil do výtvar-
ného života. Akty na priečelí 
bratislavského Divadla Pavla 
Országha Hviezdoslava i plas-
tické reliéfy na novej radnici 
v Bratislave pochádzajú z jeho 
ateliéru. V Bratislave vytvoril 

aj celú plejádu voľne stojacich 
plastík, najmä aktov, ale aj fon-
tány . Tie sa okrem Bratislavy 
nachádzajú aj v Galante a u nás 
v Seredi. František Draškovič 
zomrel 3. júna 1979 v Bratislave.

Farbu novej fasády bývalého 

hotela už poznáme a dnes je 
isté aj to, že Kozmonaut bude 
naďalej súčasťou budovy. Ma-
jiteľ budovy sa jej „nezbavil“, 
ale vrátil späť na pôvodné 
miesto.

IVETA TÓTHOVÁ

Poslanci schválili Čestné občianstvo 
mesta Sereď Pavlovi Mešťanovi

Kozmonaut vznášajúci sa k výšinám 
bude naďalej súčasťou budovy

Budova mestskej polície 
má novú fasádu

Havária verejného 
vodovodu bola odstránená

Mestská polícia v Seredi sa z 
pôvodnej adresy na Poštovej 
ulici presťahovala do nových 
priestorov na Jesenského 
ulicu v októbri 2012. Budova, 
ktorá sa stala novým sídlom 
polície, však nebola práve 
v najlepšom stave. Objekt v 
minulosti slúžil ako mater-
ská škola a značné opotrebe-
nie bolo vidno ako vo vnútri, 
tak aj na zovňajšku.

Kým interiér budovy bol v 
čase zmeny sídla vynovený a 
prispôsobený potrebám prí-
slušníkov mestskej polície, 

rekonštrukcia exteriéru pre-
behla až tohto roku. V mesia-
ci jún bola k budove dostava-
ná nová služobná miestnosť 
pre operačného príslušníka 
MP. Práce vykonala firma 
KIKA-STAV, s.r.o., Čakajovce. 
Prístavba má plocha 18 m2.

Na jeseň tohto roku bola 
celá budova zateplená, do-
stala novú fasádu a potrebné 
nátery. Realizačnou firmou 
bola na základe výberového 
konania firma Robert Šipka, 
Sereď.

IVETA TÓTHOVÁ

V stredu 18. novembra 2020 
došlo v Seredi počas ranných 
hodín k havárii   na verej-
nom vodovode, následkom 
čoho bola Západoslovenská 
vodárenská spoločnosť, a.s., 
nútená na určitý čas pre-
rušiť dodávku pitnej vody v 
oblasti ulíc  Poľná, Trnavská 
a Priemyselný park. Pracov-
níci na poruche intenzívne 
pracovali a  havarijný stav 
bol vo večerných hodinách 
odstránený.
 IVETA TÓTHOVÁ

Mesto Sereď pristúpilo 
v  uplynulých dňoch k  re-
konštrukcii chodníka pred 
bytovým domom č. 1154 na 
Spádovej ulici.  Išlo o  opra-
vu prístupovej komunikácie 
vrátane vstupov o šírke 3 
m a  dĺžke 68 m. Keďže roz-
sah opravy bol nad rozsah 
opráv, ktoré súvisia so spät-
nými úpravami predmetnej 
komunikácie po už usku-

točnenej rekonštrukcii ply-
novodov, mesto sa rozhodlo 
finančne sa podieľať na zvý-
šených nákladoch spojených 
s opravou predmetnej ko-
munikácie.  Práce spočívali 
v odstránení starého liateho 
asfaltu a  položení asfaltu 
nového. Realizačnou firmou 
bola spoločnosť  ELSPOL-SK, 
s.r.o., z Námestova. 

IVETA TÓTHOVÁ

Rekonštrukcia chodníka 
na Spádovej ulici
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Účasť poslancov na zasadnutiach MsZ a členov 
stálych komisií za obdobie jedného roka 
Prednosta Mestského úradu v  Seredi Tibor Krajčovič predložil poslancom na novembrovom rokovaní informatívnu správu o 
účasti poslancov na MsZ a ich percento hlasovania za obdobie jedného roka od novembra 2019 do októbra 2020. Poslanci za uve-
dené obdobie spolu zasadli osemkrát. Prednosta Krajčovič ďalej poslancov informoval aj o účasti členov stálych komisií na zasa-
daniach komisií za obdobie jedného roka od novembra 2019 do októbra 2020.

Účasť poslancov na MsZ a ich percento hlasovania za obdobie 11/2019 až 10/2020:

Komisia školská, športová a bytová

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Legislatívno-právna komisia

Finančná a majetková komisia

Účasť poslancov na zasadnutiach MsZ a členov stálych komisií za obdobie jedného roka 
Prednosta Mestského úradu v Seredi Tibor Krajčovič predložil poslancom na novembrovom rokovaní informatívnu správu o účasti 
poslancov na MsZ a ich percento hlasovania za obdobie jedného roka od novembra 2019 do októbra 2020. Poslanci za uvedené obdobie 
spolu zasadli osemkrát. Prednosta Krajčovič ďalej poslancov informoval aj o účasti členov stálych komisií na zasadaniach komisií za 
obdobie jedného roka od novembra 2019 do októbra 2020.

Účasť poslancov na MsZ a ich percento hlasovania za obdobie 11/2019 až 10/2020:
 

14.11.2019 12.12.2019 13.02.2020 12.03.2020 28.04.2020 25.06.2020 17.09.2020 21.10.2020
1 Milan Buch NEKA 100 % 93 % 100 % 100 % 100 % 68 % 62 % 100 %
2 MUDr. Miroslav Bucha SaNK 0 % 42 % 0 % 100 % 85 % 0 % 20 % 0 %
3 JUDr. Edita Červeňová NEKA 100 % 100 % 98 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
4 Bc. Anton Dúbravec NEKA 97 % 98 % 97 % 100 % 100 % 0 % 100 % 100 %
5 Ing. Mária Fačkovcová NEKA 100 % 96 % 97 % 100 % 100 % 96 % 100 % 94 %
6 PhDr. Michal Hanus NEKA 95 % 98 % 98 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
7 Ing. Bystrík Horváth SNS 100 % 96 % 95 % 100 % 100 % 98 % 100 % 100 %
8 Dušan Irsák SMER 0 % 91 % 89 % 0 % 100 % 89 % 100 % 94 %
9 JUDr. Michal Irsák NEKA 0 % 88 % 0 % 0 % 0 % 81 % 71 % 0 %
10 Ing. Norbert Kalinai DomDob 97 % 88 % 95 % 67 % 96 % 96 % 58 % 100 %
11 Mgr. Tomáš Karmažín Spolu D 97 % 82 % 92 % 0 % 94 % 94 % 93 % 100 %
12 Pavlína Karmažínová NEKA 100 % 63 % 98 % 100 % 100 % 62 % 89 % 94 %
13 PaeDr. Slávka Kramárová SNS 95 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 98 % 100 %
14 Mgr. Marcel Kráľovič SaNK 65 % 0 % 53 % 100 % 88 % 55 % 60 % 100 %
15 Ing. Arch. Róbert Kráľ NEKA 100 % 89 % 97 % 100 % 96 % 98 % 87 % 100 %
16 Ing. Ondrej Kurbel NEKA 100 % 98 % 98 % 100 % 96 % 98 % 96 % 94 %
17 Pavol Kurbel NEKA 95 % 0 % 95 % 100 % 96 % 94 % 89 % 94 %
18 Róbert Stareček SMER 100 % 100 % 92 % 100 % 100 % 98 % 93 % 100 %
19 Bc. Ľubomír Veselický NEKA 97 % 100 % 100 % 100 % 100 % 98 % 100 % 100 %

Komisia školská, športová a bytová
P.č. Meno a priezvisko 04.11.2019 02.12.2019 03.02.2020 09.03.2020 20.04.2020 07.09.2020
1. PaedDr. Slávka Kramárová - predsedníčka P P P P P P
2. MUDr. Mioroslav Bucha N N P N P P
3. Pavol Kurbel N P P N P P
4. Ing. Mária Fačkovcová P P P P P P
5. Róbert Stareček N P P P P P
6. Michal Hanus, PhDr. P P P N P P
7. Ing. Ondrej Kurbel P P P P P P
8. Božena Vydarená P P P P P P
9. Ing. Norbert Kalinai P N P P P P

    P – prítomný          N – neprítomný

 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Meno a  priezvisko 12..05.2020

1. JUDr. Michal Irsák - predseda P
2. Dušan Irsák P
3. Ing. Norbert Kalinai P
4. Mgr. Tomáš Karmažín P
5. Mgr. Marcel Královič P
6. PaedDr. Slávka Kramárová P
7. Pavol Kurbel P

       P – prítomný          O – ospravedlnený

  Legislatívno-právna komisia

P.č. Meno a priezvisko 10.12.
2019

28.01.
2020

11.02.
2020

10.03.
2020

27.04.
2020

09.06.
2020

23.06.
2020

25.08.
2020

05.09.
2020

20.10.
2020

1.. JUDr. Edita Červeňová – predsedníčka P P P P P P P P
2. JUDr. PhDr. Marek Tóth P N N N N P P
3. JUDr. Zuzana Pastuchová P P P P P N P
4. JUDr. Martn Hudák P P N P P P N P
5. JUDr. Michal Irsák P P N N N P P
6. JUDr. Miloš Klenovič P P P P P P P P
7. JUDr. Martn Takáč P N P N P N P P

       P – prítomný          N – neprítomný                             Poznámka: v dňoch  15.08.2020 a  05.09.2020  nebola komisia uznášaniaschopná
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       P – prítomný          N – neprítomný                             Poznámka: v dňoch  15.08.2020 a  05.09.2020  nebola komisia uznášaniaschopná

     Finančná a majetková komisia

P.č. Meno a  priezvisko 06.11.2019 04.12.2019 05.02.2020 22.04.2020 15.06.2020 09.09.2020

1. Ing. Bystrík Horváth - 
predseda

P P P P P P

2. Mgr. Tomáš Karmažín P P P P P P
3. Dušan Irsák N P P P P P
4. Ing. Norbert Kalinai P P P P N P
5. Ing. Martna Hilkovičová P P P P P P
6. Ing. Mária Jandová P P P P N N
7. Ing. Peter Ščibrányi P P N N N N
8. Mgr. Anna Lomenová P N N P P N
9. Ing. Branislav Karmažín X X X X P P 
9. Darina Nagyová P P P P X X

           P – prítomný          N – neprítomný                          X  - nebol členom komisie 

     Komisia sociálna a kultúrna   

     P.č. Meno a  priezvisko 05.11.2019 03.12.2019 04.02.2020 25.04.2020 21.04.2020 08.09.2020

1. Mgr. Pavlína Karmažínová - predsedníčka P P P P P P
2. Mgr. Marta Némethová P N P P N P
3. Jozef Valábek P P P P P P
4. Ing. Mária Fačkovcová P P P P P P
5. Mgr. Arch. Rastslav Petrovič P P P P P P
6. Vlasta Gašparíková P N P P P N
7. Mgr. Tomáš Karmažín P P P P N P
8. Bc. Anton Dúbravec P P P P P P
9. PdDr. Zuzana Macurová N N P P P P 

           P – prítomný          N – neprítomný                          

V meste pribudli 
nové  kontajnery 
na elektroodpad
Na základe zmluvy o spolu-
práci pri zabezpečení odde-
leného zberu elektroodpa-
du medzi firmou ASEKOL 
SK a mestom Sereď, bolo 
dňa 12. novembra na území 
mesta umiestnených šesť 
stacionárnych kontajnerov 
na zber drobného elektro-
odpadu.

Spoločnosť ASEKOL SK je 
na základe rozhodnutia Mi-
nisterstva životného pros-
tredia Slovenskej republiky 
oprávnená na nakladanie s 
použitými batériami, aku-
mulátormi, elektrozariade-
niami a elektroodpadom 
v kategóriách 1–10 pod-
ľa I. časti a v kategóriách  
1–6 podľa II. časti Prílohy 
č. 6 zákona č. 79/2015 Z. z., 
o odpadoch. Firma úzko 
spolupracuje s mestami a 
obcami, distribútormi, ser-
vismi, zvozovými spoloč-
nosťami a spracovateľmi  
odpadov z obalov a neoba-
lových výrobkov a elektro-
odpadu.
 
Stacionárne kontajnery sa 
nachádzajú na uliciach:
· Novomestská 43
· Fándlyho 744 (1. bytovka za 
Kauflandom)
· D. Štúra 759/35 (na parko-
visku pri kine Nova)
· Jesenského 3000
· Šulekovská – parkovisko 
pred ubytovňou Strabag
· Strednočepeňská 1775 – za 
hostincom Oskar

Do červeno-bieleho 
kontajnera patria:
n Všetka spotrebná elektro-
nika vrátane príslušenstva 
(napr. videoprehrávače, DVD 
prehrávače, rádioprijíma-
če, hi-fi veže, magnetofóny, 
domáce kiná, reproduktory, 
diaľkové ovládače, slúchadlá 
a pod.)
n Videokamery, digitálne a 
analógové fotoaparáty, vrá-
tane príslušenstva (napr. ob-
jektívy, blesky a pod.)
n Malé elektrické a elektro-
nické hudobné nástroje
n Výpočtová technika (napr. 
drobné počítače, notebooky, 
netbooky, karty, optické me-
chaniky, myši, klávesnice)
n Faxy a záznamníky
n Telefónne prístroje (kla-
sické, bezdrôtové, mobilné)
n Tlačiarne, malé stolné ko-
pírky
n Kalkulačky
n Herné konzoly, videohry 
vrátane ovládačov (joysticky, 
gamepady a pod.)
n Elektrické hračky (napr. 
autodráhy, vláčiky, RC mode-
ly a pod.)
n Batérie a akumulátory
n CD, DVD nosiče
n Iné elektrospotrebiče, kto-
ré sa do nádoby zmestia
 
Do červeno-bieleho 
kontajnera nepatria:
n Monitory, televízory, žia-
rivky, výbojky, LED žiarovky 
a klasické žiarovky.

IVETA TÓTHOVÁ

Dotácia pre 
mestskú knižnicu 
Rovnako ako v predchádza-
júcom období aj v tomto 
roku sa mestská knižnica 
uchádzala o podporu na 
doplnenie literatúry. Pod 
názvom projektu „aktuali-
záciu knižného fondu “ bola 
žiadosť knižnice podporená 
čiastkou 3 500 eur. Ako za-
mestnanci knižnice hovoria, 
vďaka tejto podpore môžu aj 
v tomto, pre kultúru ťažkom 
období, kedy nemajú vlastné 
finančné prostriedky, naďa-
lej rozširovať a aktualizovať 
knižný fond.

Fond na podporu umenia 

je verejnoprávna inštitúcia, 
ktorej poslaním je utvára-
nie podmienok pre podporu 
a rozvoj umenia, kultúry a 
kreatívneho priemyslu. Fond 
poskytuje finančné pros-
triedky prostredníctvom do-
tácií a štipendií na podporu 
umeleckej tvorby, umelec-
kých aktivít, vzdelávacej a 
výskumnej činnosti, kultúr-
no-osvetovej činnosti kniž-
niciam, múzeám, galériám, 
ale aj umelcom v rôznych 
programoch a podprogra-
moch.

 IVETA TÓTHOVÁ
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Komisia sociálna a kultúrna   

Komisia pre rozvoj mesta a životné prostredie

     Finančná a majetková komisia

P.č. Meno a  priezvisko 06.11.2019 04.12.2019 05.02.2020 22.04.2020 15.06.2020 09.09.2020

1. Ing. Bystrík Horváth - 
predseda

P P P P P P

2. Mgr. Tomáš Karmažín P P P P P P
3. Dušan Irsák N P P P P P
4. Ing. Norbert Kalinai P P P P N P
5. Ing. Martna Hilkovičová P P P P P P
6. Ing. Mária Jandová P P P P N N
7. Ing. Peter Ščibrányi P P N N N N
8. Mgr. Anna Lomenová P N N P P N
9. Ing. Branislav Karmažín X X X X P P 
9. Darina Nagyová P P P P X X

           P – prítomný          N – neprítomný                          X  - nebol členom komisie 

     Komisia sociálna a kultúrna   

     P.č. Meno a  priezvisko 05.11.2019 03.12.2019 04.02.2020 25.04.2020 21.04.2020 08.09.2020

1. Mgr. Pavlína Karmažínová - predsedníčka P P P P P P
2. Mgr. Marta Némethová P N P P N P
3. Jozef Valábek P P P P P P
4. Ing. Mária Fačkovcová P P P P P P
5. Mgr. Arch. Rastslav Petrovič P P P P P P
6. Vlasta Gašparíková P N P P P N
7. Mgr. Tomáš Karmažín P P P P N P
8. Bc. Anton Dúbravec P P P P P P
9. PdDr. Zuzana Macurová N N P P P P 

           P – prítomný          N – neprítomný                          

       Komisia pre rozvoj mesta a životné prostredie

         P.č. Meno a  priezvisko 02.12.2019 03.02.2020 04.03.2020 23.04.2020 17.06.2020 09.09.2020

1. Ing. arch. Róbert Kráľ - predseda P P P P P P
2. Milan Buch P P P P O P
3. Dušan Irsák P P P P P P
4. Ing. Ondrej Kurbel P P P P P P
5. Ing. Ivan Sklenár P P O O P P
6. Ing. Zuzana Slahučková P P P P P P
7. Ing. arch. Dominika Vyhlídalová P O N N O N
8. Mgr. Anna Lomenová P N N P P N
9. Ing. Rastslav Jurina, PhD. P O P P O P 
9. Peter Sabo P P P P X X

           P – prítomný          O – ospravedlnený

Účasť poslancov na zasadnutiach MsZ a členov 
stálych komisií za obdobie jedného roka 

V týchto mestách budú 
mobilné odberové miesta 
na antigénové testovanie
Ministerstvo zdravotníctva 
Slovenskej republiky na svo-
jom webe informovalo o mo-
bilných odberových miestach 
na antigénové testovanie, pri 
ktorom budú vydávané aj 
certifikáty o vykonaní testu 
s výsledkom. Testovanie bude 
bezplatné.
 
Levice: Psychiatrická ne-
mocnica Hronovce, Dr. Jána 
Zelenyáka 65, čas od 7.00 do 
15.00 h.
Pezinok: nemocnica Pinela, 
Malacká cesta 63, čas od 12.00 
do 16.00 h. 
Bratislava: NovaPharm, Tr-
navské Mýto, Šancova 110, čas 
od 10.00 do 14.00 h. 
Žiar nad Hronom: nemoc-
nica, Sládkovičova 11, čas od 
12.00 do 16.00 h. 
Rimavská Sobota: nemocni-
ca, Šrobárova 1, čas od 12.00 
do 16.00 h. 
Rožňava: nemocnica, Špitál-
ska 1, čas od 12.00 do 16.00 h. 
Trebišov: nemocnica SNP 
1079/76, čas od 12.00 do 16.00 
h.
Košice: Mobilné odberné 
miesto pre PCR testovanie, 
Ipeľská 1, čas od 12.00 do 
16.00 h. 
Revúca: Mobilné odberné 
miesto pre PCR testovanie, 
Litovelská 635/25,  čas od 10.00 
do 16.00 h. 
Nitra: Mobilné odberné 
miesto pre PCR testovanie, 
Špitálska 6, čas od 10.00 do 
15.00 h. 
Nové Zámky: Mobilné odber-
né miesto pre PCR testovanie, 
Slovenská 8882, čas od 10.00 
do 14.00 h. 
Piešťany: odberné miesto 
NURCH, Nábrežie I. Krasku 4, 
čas od 10.00 do 13.00 h. 
Trnava: Mobilné odberné 
miesto pre PCR testovanie, 
A. Žarnova 11, čas od 12.00 do 
16.00 h. 
Levice: Mobilné odberné 
miesto pre PCR testovanie, 
SNP 19, čas od 10.00 do 12.00 
h. 
Zvolen: Mobilné odberné 
miesto pre PCR testovanie, 
Kuzmányho nábrežie 28, čas 
od 10.00 do 12.00 h. 
Veľký Krtíš: Mobilné odberné 
miesto pre PCR testovanie, 
Nemocničná 756,  čas od 11.00 

do 14.00 h. 
Rožňava: Slovenský červený 
kríž, Pionierska 8, čas od 8.00 
do 15.00 h. 
Bratislava: Ružinov nemoc-
nica hlavný vchod, Ružinov-
ská 4810/6, čas od 8.00 do 
10.00 h. 
Bratislava: Antolská nemoc-
nica terasa, Antolská 11, čas 
od 9.00 do 12.00 h.
 
Hasičský a záchranný zbor vo 
vlastnej réžii sprevádzkuje 
odberné miesta na antigé-
nové testovanie obyvateľov 
zelených okresov. Odberné 
miesta budú prevažne na 
hasičských staniciach okres-
ných riaditeľstiev Hasič-
ského a záchranného zboru, 
odbery budú vykonávať ha-
sičskí záchranári, ktorí majú 
s testovaním bohaté skúse-
nosti. Odberné miesta budú 
otvorené od 12.00 do 20.00 h 
až do odvolania.
 
Testy budú vykonávané na 
25 miestach na ul.:
 • Malacky, Továrenská 1 
• Pezinok, Hasičská 4 
• Senec, Sl. Jazerá-juh, spolo-
čenská miestnosť 
• Trnava, Paulínska 1, kino 
Hviezda 
• Hlohovec, Šafárikova 26 
• Piešťany, Dopravná 1 
• Galanta, ulica kpt. Nálepku 
pri Športovej hale 
• Nitra, Dolnočermánska 64 
• Šaľa, Murgašova 25 
• Zlaté Moravce, 1. mája 1/A 
• Komárno, Družstevná 16 
• Nové Zámky, Komárňanská 
15 
• Levice, Požiarnická 7 
• Žiar nad Hronom, Priemy-
selná 12 
• Banská Štiavnica, Pletiar-
ska 13 
• Žarnovica (Nová Baňa), Kol-
lárova 17 
• Krupina, Červená Hora 1779 
• Veľký Krtíš (Modrý Kameň), 
Nemocničná 1, nemocnica VK 
• Lučenec, L. Novomeského 3 
• Poltár, Železničná 7 
• Rimavská Sobota, Okružná 
118 
• Revúca, Okružná 3 
• Rožňava, Šafáriková 63 
• Košice-okolie, Rožňavská 25 
• Trebišov, T. G. Masaryka 13.

IVETA TÓTHOVÁ

Upchatie verejných toaliet 
spôsobili samotní občania
V pondelok 26. októbra firma 
PIKVIP zo Serede vykonala 
opravu verejných toaliet na 
Námestí slobody. Dôvodom 
bolo upchatie potrubia, ktoré 
bolo spôsobené nahromade-
ným odpadom.

Pracovníci pri prácach 
zistili, že v potrubí sa na-
chádzali predmety, ktoré 
jednoznačne do záchodovej 
misy nepatria. Užívatelia 
totiž neváhajú do toaliet 
hádzať ponožky, vlhčené 
obrúsky či papierové plienky. 
Každý by si mal uvedomiť, že 
toaleta nie je odpadkový kôš, 
a preto by sme do nej nemali 

hádzať všetko, čo nás napad-
ne. To, že toaletu spláchne-
me, neznamená, že všetko 
potrubím aj prejde. Tento 
odpad sa nabaľuje až dôjde 
k upchatiu potrubia. Tak ako 
oprava v našich domácnos-
tiach, aj následná oprava ve-
rejných toaliet stojí nemalé 
peniaze, ktoré konečnom dô-
sledku zaplatíme my všetci. 
Nehovoriac o tom, že poka-
zené toalety neslúžia svojmu 
účelu a práve ich vyradenie 
z prevádzky môže niekomu 
v prípade nutnosti spôsobiť 
„problém“.

 IVETA TÓTHOVÁ

Deň vojnových veteránov si 
svet pripomína v deň výročia 
ukončenia prvej svetovej voj-
ny 11. novembra. V tento deň 
presne o 11-tej hodine došlo 
vo francúzskom Compiégne k 
podpisu prímeria a v 11-tej mi-
núte zaznela posledná salva, 
čím sa ukončila prvá svetová 
vojna. Symbolmi tohto dňa je 
červený kvet poľného maku, 
hlas zvona a plamienky horia-
cich sviečok. Preto v niekto-
rých krajinách nazývajú Deň 

vojnových veteránov aj Dňom 
červených makov. Každý rok sa 
11. novembra o 11.11 hodine na 
celom svete rozozvučia zvony 
na počesť obetí padlých vo voj-
nách. Symbol vznikol v talian-
skom meste Rovereto, kde jeho 
obyvatelia odliali v roku 1925 
Zvon mieru o hmotnosti 22 ton 
zo zbraní a nábojníc, ktoré zo-
stali na bojisku v okolitých ho-
rách. Piliere, ktoré ho nesú, boli 
zhotovené z peňažných darov 
114 štátov sveta a ich zástavy 

vejú na počesť padlých.
K symbolike Dňa vojnových 

veteránov sa každoročne pri-
pája aj seredská farnosť a to 
rozozvučaním zvonov presne 
o 11.11 h. Zvuk zvonov je sym-
bolom toho, že nezabúdame a 
ctíme si pamiatku všetkých 
obetí vojen a ozbrojeného ná-
silia, bez rozdielu, či patrili k 
víťazným alebo porazeným 
armádam, vyznávali rôzne ná-
boženstvá, boli rôznych národ-
ností alebo rás.

 Na pamätníku obetí pad-
lých v prvej svetovej vojne stojí 
v Seredi pamätník, na ktorom 
je vyrytých 128 mien obetí voj-
ny a na prednej strane je nápis:

1914-1918 
NA PAMIATKU 

VO SVETOVEJ VOJNE 
PADLÝM HRDINOM 

 
VĎAČNÉ OBYVATEĽSTVO 

OBCE SEREĎ

IVETA TÓTHOVÁ

Október je mesiacom, kde 
obyčajne mávame v Školskom 
klube detí pri ZŠ Jana Amosa 
Komenského rôzne aktivity 
v spolupráci s rodičmi. Tento 
školský rok je iný, špecific-
ký. Epidemiologická situácia 
nám nedovoľuje sa stretnúť 
a prežiť krásne popoludnie 
spoločne. Nenechali sme sa 
odradiť a napriek tomu sme 
boli počas mesiaca aktívni. 
Krásy prírody sme využili 
pri tvorení rôznych dekorá-
cii zo šišiek, gaštanov, jabĺk, 
dreva, kamienkov a pestro-
farebných listov. Deti svoju 
fantáziu naplno ukázali pri 
vyrezávaní tekvíc. Počasie 
bolo priaznivé, a tak sme si 
tekvičky povynášali na škol-
ský dvor, kde sme s chuťou 
tvorili. Hotové výrobky zdobia 
chodby našej školy. Vyrábali 
sme aj darčeky pre starkých. 
Chceli sme im ukázať, že na 
nich myslíme a máme radi. 
Koniec októbra sa nezadrža-
teľne blíži a s ním je spojený 
aj sviatok všetkých svätých, 
dušičiek či americký sviatok 

Halloween. Halloweenská 
tematika zdobí steny a kúty 
školy, cítiť ju na každom rohu, 
o čom svedčia aj strašidelné 
pavúky, strigy z papiera, rôz-
ne lampáše - fakle, ktoré sme 

spolu s deťmi za posledné 
týždne vyrábali.

Predtým, ako žiaci odišli 
na jesenné prázdniny, sa po-
čas vyučovania premenili na 
rôzne strašidlá. Nikto sa ich 

nebál, lebo pod maskami sa 
skrývali známe tváre. Hal-
loweenska zábava pokračo-
vala aj popoludní v školskom 
klube.

 MARCELA BELIČKOVÁ

Sereď si rozozvučaním zvonov 
pripomenula Deň vojnových veteránov

Jeseň, pani bohatá...
IVETA TÓTHOVÁ
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Celoplošné testovanie na ocho-
renie Covid-19 počas dvoch ví-
kendových dní dopadlo podľa 
mnohých vynikajúco. V Seredi 
bolo pre 11 532 obyvateľov mes-
ta od 10 do 65 rokov, ale aj v prí-
pade záujmu o testovanie pre 2 
771 seniorov nad 65 rokov, pri-
pravených 12 odberných miest. 
Okrem domácich sa testovania 
zúčastnili aj ľudia z rôznych 
miest a obcí či zo zahraničia. 
Veľa obyvateľov Serede naopak 
bolo už otestovaných vopred vo 
veľkých podnikoch či PCR tes-
tami.

 
Výsledky dopadli 
nasledovne: 
• Vykonaných testov: 10 038 (z 
toho 8 131 v sobotu). 
• Pozitívnych bolo: 60 
• Percento pozitívnych: 0,5977 

 Kým organizáciu celej ope-
rácie riadila armáda, veľké 
úsilie musela vyvinúť najmä 
samospráva. Informácie pri-
chádzali postupne, väčšinu sa 

vedenie mesta, krízový štáb či 
zamestnanci úradu dozvedali 
z médií. Podľa prednostu MsÚ 
Tibora Krajčoviča mesto vlast-
nými silami zabezpečilo admi-
nistrátorov a dobrovoľníkov. 
Prioritu mali záujemcovia z 
lekárskeho prostredia, vrátane 
študentov: „Neskôr sme začali 
zháňať samostatne aj zdravot-
níkov. Tu sa ukázala v plnej sile 
znalosť lokálnych podmienok 
získaná z volebných procesov 
na území mesta. Vypočuli sme 

výzvu na zakúpenie podporné-
ho materiálu na testovanie na 
náklady mesta.“ Mesto teda vo 
vlastnej réžii vybavilo ochran-
nými prostriedkami adminis-
tratívnych pracovníkov a dob-
rovoľníkov, boli zabezpečené 
lekárničky, papierové obrúsky, 
odpadkové koše a vrecia. 

Primátor Martin Tomčányi 
dopĺňa: „Niekoľkokrát sme 
prešli odberné miesta, boli sme 
v stálom kontakte s veliteľmi 
jednotlivých stanovíšť, ak nie-
čo bolo treba aktuálne riešiť, 
bolo to riešené okamžite. Vy-
bavili sme trikrát dezinfekciu 
priestorov v našej réžii a v réžii 
hasičov a mnoho ďalších ma-
ličkostí, ktoré boli z hľadiska 
bezproblémového chodu dô-
ležité. Pohotovosť mali a roz-
voz zabezpečovali pracovníci 
mesta. Vážim si aj prístup za-
mestnankýň školskej jedálne 
ZŠ Fándlyho. Vďaka ich ocho-
te, počas soboty a nedele bolo 
zabezpečené stravovanie pre 

všetkých pracovníkov na od-
berných miestach. Považujem 
to za našu povinnosť a je to 
slušnosť. Administrátorom aj 
náhradníkom boli odmeny vy-
platené po akcii.“ 

Primátor zdôrazňuje, že 
mesto Sereď má s vojenským 
útvarom niekoľkoročné dobré 
vzťahy a spoluprácu na ope-
rácii Spoločná zodpovednosť 
hodnotí nasledovne: „Spolu-
prácu s vojakmi máme v Seredi 
výbornú. Stretnutí s vojakmi v 

priebehu minulého týždňa bolo 
niekoľko, nenechali sme nič na 
náhodu a aj vďaka zodpovedné-
mu prístupu a vzájomnej ocho-
te spolupracovať testovanie 
bolo pripravené na relatívne 
slušnej úrovni. Aj tu sa ukázalo, 
že keď ľuďom ide o vec, vedia sa 
zomknúť.“ 

Dobrou správou bolo, že 
všetkých 12 odberných miest v 
Seredi bolo pripravených a tes-
tovanie začalo hneď v sobotu 
skoro ráno. To v mnohých mes-
tách nebolo štandardom. Veľmi 
tomu však napomohlo piatkové 
vzájomné pretestovanie odber-
ných tímov – už priamo na od-
berných miestach, a to zdravot-
níkov, ako aj administrátorov. 
Okrem nich boli pretestované 
aj opatrovateľky a dobrovoľníci, 
ktorých nie všetkých ste mohli 
vidieť priamo na odberných 
miestach. Pracovali ako šoféri 
zásobovania, kuchárky, upra-
tovačky, nákupcovia tovaru, 
telefonisti a mnohí ďalší, ktorí 
vykonávali iné potrebné práce. 

„Toto piatkové pretestovanie 
priamo na odberných miestach 
nám v praxi ukázalo viacero 
námetov, na ktoré sme ihneď 
reagovali do neskorej noci. Pre-
to sme na viacerých odberných 
miestach vytvorili aj posilne-
né odberné tímy o zdravotní-
kov, ktorých sme mali najprv 
ako administrátorov, resp. sme 
privolali do práce priprave-
ných a už pretestovaných ná-
hradníkov,“ hovorí prednosta 
Krajčovič a pokračuje: „Mali 
sme výborných zdravotníkov, 
šikovných administrátorov a 
s ochotou pracujúcich dobro-
voľníkov. Vojaci nielenže velili 
a materiálne zabezpečovali 
odberné miesta pravidelnými 
hláseniami, no okrem toho 
mnohí aj vzorne samotnou 
prácou pomáhali k plynulému 
testovaniu.“ 

Na plynulý priebeh dozerali 

aj príslušníci štátnej a mest-
skej polície. Dezinfekciu odber-
ných miest pred testovaním 
a po každom dni testovania 
vykonávali hasiči, dobrovoľní 
hasiči a pracovníci mestského 
úradu. 

Primátor Martin Tomčányi 
hodnotí priebeh testovania 
nasledovne: „Neprináleží mi 
hodnotiť celkovú pripravenosť, 
resp. nepripravenosť akcie z 
pozície vlády. Úloha samo-
správy je pomáhať a zhostiť 
sa prípravy podľa najlepšieho 
vedomia a svedomia. To všetko 
samosprávy urobili a trúfam si 
povedať, že 80% prípravy bolo 
na ich pleciach. Zabrali sta-
rostovia i primátori so svojimi 
ľuďmi a to je pozitívne. Dúfam, 
že si to niekto uvedomí.“  

Zorganizovať takúto obrov-
skú akciu si vyžadovalo veľké 
úsilie a odhodlanie. Mesto Se-
reď má ale na riadiacich po-
zíciách tých správnych ľudí, 
zásluhou ktorých bolo všetko 
zabezpečené. „Máme výhodu, 
že mesto má solídnych zamest-
nancov a výborného prednostu 
ktorý ich riadi. Od práce Tibo-
ra Krajčoviča, jeho schopností 
spolupracovať, rozmýšľať v sú-
vislostiach v prospech nášho 
mesta sa odvíja veľa dobrých 
vecí. Prednosta odviedol opäť 
obrovský kus práce,“ hovorí 
primátor a pokračuje: „Dovoľ-
te nám obom vyjadriť poďako-
vanie všetkým, čo len malým 
kúskom prispeli k hladkému 
priebehu. Slovo ĎAKUJEM je 
len skromné vyjadrenie úcty 
k ich vykonanej práci nielen 
počas celého víkendu – ale aj 
k prípravným prácam. Takto 
obšírna akcia sa nedá pripraviť 
na mieru každému občanovi. 
Samozrejme, vyskytli sa aj ne-
dostatky a vypočuli sme si aj 
nelichotivé slová. Celkovo bolo 
ale testovanie v meste pokojné 
a z pozície mesta zvládnuté. 
Ten, kto bol týždeň pri príprave 
takejto akcie a potom si ju zažil 
aspoň cez jeden cca 18-hodi-
nový pracovný deň na vlastnej 
koži – vie, o čom to bolo.“

Tibor Krajčovič za seba do-
dáva: „Mal som tú česť a som 
vďačný za to, že som získal 
nové skúsenosti a spoznal pár 
skvelých ľudí.“  K jeho slovám 
sa pripája aj Martin Tomčá-
nyi: „Opäť nová skúsenosť a 
stretnutie s ľuďmi, ktorí vedia 
nezištne pomôcť a s ktorými sa 
rád stretnem opäť.“

 ĎAKUJEME!
IVETA TÓTHOVÁ

Vedenie mesta rekapituluje 
testovanie v Seredi

Zaradenie nových ulíc 
do školských obvodov

Začala najväčšia 
potravinová zbierka. 
Prispieť môžu aj Seredčania 

V júni 2020 poslanci schvá-
lili nové názvy ulíc v Seredi, 
ktoré vznikli pri výstavbe 
rodinných domov na území 
mesta. Ulice dostali názvy: 
Jarná, Konvalinková, Ne-
zábudková a Tulipánová. Aj 
napriek tomu, že rodič má 
právo slobodnej voľby pri 
výbere školy, kam svoje die-
ťa zapíše, mesto musí nové 
ulice zaradiť do existujúcich 
školských obvodov.

Poslanci sa na novembro-

vom zasadnutí uzniesli, že 
Nezábudková ulica, Konva-
linková ulica a Tulipánová 
ulica bude zaradená do škol-
ského obvodu Základnej ško-
ly Jana Amosa Komenského, 
do ktorého spadá k 31. 8. 2020 
spolu 660 školopovinných 
detí, a Jarná ulica bude zara-
dená do školského obvodu ZŠ 
Juraja Fándlyho, do ktorého 
spadá k 31. 8. 2020 spolu 747 
školopovinných detí.

 IVETA TÓTHOVÁ

Trnavská arcidiecézna cha-
rita (TADCH) sa už niekoľ-
ko rokov zapája do jednej 
z  najväčších potravinových 
zbierok na Slovensku. Pod-
poriť zbierku môže každý, 
kto v dňoch od 19. novembra 
až 3. decembra 2020  navští-
vi predajňu TESCO a náku-
pom trvanlivých potravín 
či drogérie pomôžete ľuďom 
v núdzi. Zástupcov a dob-
rovoľníkov TADCH nájdete 
pred vstupmi na jednotlivé 
predajne v Trnave, Hlohovci, 
Piešťanoch, v Novom Mes-
te nad Váhom, Galante, Šali, 
Pate, Dunajskej Strede a vo 
Veľkom Mederi. Z   ich rúk 
dostanú zákazníci leták so 
zoznamom produktov, ktoré 
charita potrebuje pre klien-
tov. Niečo z tohto zoznamu si 
môžu počas nákupu vybrať, 
zakúpiť pre núdznych a  do-
niesť ku charitnému stánku.

S  potravinami pre núdz-
nych pomáhajú charite aj 
zbierky v kostoloch. Tie však 
boli dlhý čas zatvorené. Do-
pady pandémie tak cíti aj 
samotná charita. „Pomoc od 
verejnosti sme nikdy nepo-
trebovali viac ako teraz. Naše 
služby musia naďalej fungo-
vať, navyše počítame s  tým, 
že po tomto roku bude v nú-
dzi ešte viac ľudí. Preto prosí-
me verejnosť o solidárnosť,“ 
hovorí riaditeľ Trnavskej 
charity Miroslav Dzurech.

Vhodné je darovať   kon-
zervy s  mäsom a  rybami, 
paštéty, vreckové polievky, 
strukoviny, kávu, čaj, ryžu, 
cestoviny či múku. Z  drogé-
rie sú to plienky pre deti, jed-
norazové holiace strojčeky, 
dámske hygienické potreby, 
šampóny, sprchovacie gély 
a prostriedky na dezinfekciu.

IVETA TÓTHOVÁ

ŠKF Sereď zriadi 
chránenú dielňu
ŠKF Sereď, a.s., má v pláne 
zriadiť v priestoroch šta-
dióna chránenú dielňu. Za-
mestnanie by v nej našli 
dvaja občania so zdravot-
ným postihnutím na pozícii 
masér a skladník.
Celý objekt štadióna je na 
základe uznesenia mestské-
ho zastupiteľstva od roku 
2012 prenajatý spoločnosti 
Správa majetku Sereď, s.r.o. 
Tá zmluvou o podnájme 
dala objekt štadióna do uží-
vania občianskemu združe-
niu Športový klub futbalu 
Sereď.

Jednou z podmienok získa-
nia štátnej finančnej pod-
pory na zriadenie chráne-
nej dielne je mať priestory 
v priamom prenájme od 
vlastníka, teda od mesta. Po-
slanci preto museli odsúhla-
siť zmenu. Tú schválili uzne-
sením dňa 21. 10. 2020 a na 
základe toho priestory, v kto-
rých má vzniknúť chránená 
dielňa, mesto Sereď prenaj-
me priamo ŠKF. Ide o dve 
miestnosti nachádzajúce sa 
v hlavnej tribúne. Jedna má 
rozlohu 20 m2 a druhá 15 m2.

 IVETA TÓTHOVÁ
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Novembrové rokovanie 
mestského zastupiteľstva 

Do vašich schránok prichádza ZDRAVÁ ŽUPA

Na rokovaní Mestského za-
stupiteľstva v  Seredi, ktoré 
sa konalo dňa 12. 11. 2020, 
sa zúčastnilo 16 poslancov. 
PhDr. Michal Hanus, MUDr. 
Miroslav Bucha a  Ing. arch. 
Róbert Kráľ sa z účasti na ro-
kovaní ospravedlnili.

Na novembrovom roko-
vaní poslanci rozhodli a 
schválili:

- Správu hlavnej kontro-
lórky o  kontrole plnenia 
uznesení a  zrušenie uzne-
senia č. 49/2019 o  prevode 
majetku spoločnosti BAU 
TRADE SK, a.s., z dôvodu, že 
kúpna zmluva nebola do-
teraz podpísaná a  žiadateľ 
doručil na mesto žiadosť 
o nájom pozemku. Na návrh 
poslankyne JUDr. E. Červe-
ňovej bolo zrušené uznese-
nie č. 194/2017, ktorým MsZ 
odporučilo primátorovi po-
dať podnet na NKÚ na vy-
konanie kontroly hospodá-
renia Mestského bytového 
podniku. 

- Správu z vykonanej kon-
troly stavu a  vývoja dlhu 
k  30. 9. 2020 so záverom, že 
mesto neprekračuje limity 
stanovené zákonom a v prí-
pade potreby je možné pri-
jať návratné zdroje financo-
vania. 

- Správy o  výchovno-
-vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a  podmienkach 
škôl, ktorých je mesto Sereď 
zriaďovateľom, za školský 
rok 2019/2020.

- VZN mesta Sereď č. 
9/2020, ktorým sa mení a do-
pĺňa VZN č. 8/2013 o  určení 
školských obvodov základ-
ných škôl, ktorých zriaďova-
teľom je mesto Sereď, v zne-
ní neskorších nariadení. Pri-
jatím tohto nariadenia boli 
nové ulice v meste začlene-
né do školských obvodov. 

- VZN mesta Sereď č. 
10/2020, ktorým sa mení 
VZN č. 4/1991 o  zriadení 
mestskej polície a  Organi-
záciu a  rozsah technických 
prostriedkov Mestskej polí-
cie v Seredi. 

- VZN č. 11/2020, ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN č. 11/2019 
o miestnej dani za užívanie 
verejného priestranstva. 
Prijatím tohto VZN sa zvy-
šuje poplatok za užívanie 
verejného priestranstva na 
trvalé parkovanie zo sumy 

201,30 €/parkovacie miesto/
rok na sumu 252,29 €/rok 
a  pre občanov ZŤP zo sumy 
30 €/rok na sumu 51,25 €/
rok.

- Udelenie „Čestného ob-
čianstva mesta Sereď“ Prof. 
PhDr. Pavlovi Mešťanovi, 
DrsC., bývalému riaditeľo-
vi Múzea židovskej kultúry 
v  Bratislave, ktorý sa vý-
znamným spôsobom priči-
nil o vznik Múzea holokaus-
tu v Seredi.

- Informatívnu správu 
o  príprave a  realizácii pro-
jektov, informáciu z výsled-
ku verejného obstarávania 
na projekt s  názvom „Zria-
denie pamätníka – socha 
legionára v Seredi“ a zriade-
nie dočasnej odbornej komi-
sie na posúdenie prípravy 
návrhu diela a  posúdenia 
vyhotoveného diela z  hľa-
diska estetických kvalít.

- Informáciu o  účasti po-
slancov na rokovaniach 
Mestského zastupiteľstva 
v  Seredi za obdobie od no-
vembra 2019 do októbra 
2020, ako aj o  účasti členov 
stálych komisií pri MsZ 
v Seredi na rokovaniach ko-
misií za uvedené obdobie. 
JUDr. M. Irsák, predseda Ko-
misie na ochranu verejného 
záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov, 
upozornil poslancov, že je 
posledný termín na pred-
loženie vyplneného tlačiva 
„Oznámenie funkcií, za-
mestnaní, činností a majet-
kových pomerov“ komisii, 
nakoľko už uplynul posled-
ný termín na podanie daňo-
vých priznaní.

- Vyplatenie mimoriadnej 
odmeny každému poslanco-
vi MsZ v čiastke 265 €. 

- 6. zmenu rozpočtu mesta 
Sereď, ktorá sa v  príjmovej 
časti týkala najmä zníženia 
príjmu za poplatok za drob-
né stavebné odpady, zahr-
nutia grantu na realizáciu 
sochy legionára, zníženia 
príjmu Domu kultúry z  dô-
vodu nekonania akcií a  po-
užitia prostriedkov rezerv-
ného fondu na financovanie 
projektu „Obnova kampiar-
skych prvkov na objekte 
Kaštieľ v  Seredi“. Vo výdav-
kovej časti boli aktualizova-
né rozpočty rozpočtových 
organizácií a  zahrnuté vý-

davky na položkách súvisia-
cich s  pandémiou Covid-19, 
najmä na testovanie. 

- Informácie o  príprave 
viacročného rozpočtu mes-
ta Sereď na roky 2021–2023. 
Pri príprave rozpočtu sa 
venuje pozornosť bežným 
výdavkom: zabezpečiť chod 
mesta a  mestských organi-
zácií, kvantifikovať služby 
a  ich periodicitu, dotácie 
a iné bežné výdavky. 

- Zmenu urbanistickej 
štúdie „Polyfunkčná zóna 
Prúdy“ na základe žiados-
ti spoločnosti Haus Land, 
s.r.o., so sídlom v Seredi. Dô-
vodom na zmenu urbanis-
tickej štúdie bolo doplnenie 
spôsobu zástavby, okrem ra-
dových rodinných domov aj 
samostatne stojace rodinné 
domy, prípadne dvojdomy. 

- Predĺženie doby nájmu 
objektu Gymnázia na Škol-
skej ul. do 31. 8. 2022 za rov-
nakých podmienok.

- Nájom pozemku vo vý-
mere 25 m2 medzi ulicami 
Veterná a  Jasná z  dôvodu 
dlhodobého užívania man-
želom Henčekovým za cenu 
1 €/m2/rok.

- Výšku minimálnych 
cien nájomného za mestský 
majetok určených v  Zása-
dách hospodárenia a nakla-
dania s majetkom mesta bez 
zmeny.

- Na základe procedurál-
neho návrhu poslanca D. 
Irsáka opakované vyhlá-
senie obchodnej verejnej 
súťaže na nájom pozemkov 
v  lokalite Malý háj na do-
časné spracovanie a  ulože-
nie biologicky rozložiteľ-
ného odpadu, podmienky 
súťaže a  komisiu pre výber 
uchádzača v zložení: Ing. M. 
Fačkovcová (predseda komi-
sie), Ing. M. Jandová, Ing. Z. 
Slahučková, Bc. A. Dúbravec, 
JUDr. E. Červeňová (členovia 
komisie).

- Zámer nájmu pozemku 
z  dôvodu zriadenia prestre-
šeného parkovacieho miesta 
pre vozidlo záchrannej služ-
by spoločnosti LSE, Life Star 
Emergency, s.r.o., so sídlom 
v Limbachu.

- Neschválilo zámer náj-
mu pozemku na Hornoma-
jerskej ul. na zriadenie ďal-
ších parkovacích miest pre 
žiadateľa Jozef Sokol – DIZZY.

- Opakovane schválili zá-
mer nájmu pozemku v  ob-
jekte spoločnosti STRABAG 
Pozemné a  inžinierske sta-
viteľstvo, s.r.o., so sídlom 
v Bratislave.

- Zámer prevodu pozemku 
na Ul. Ľ. Podjavorinskej dl-
hodobo užívaného ako dvor 
pri rodinnom dome žiadate-
ľa E. Stehela.

- Zámer prevodu pozemku 
na Trnavskej ul. dlhodobo 
užívaného ako súčasť dvora 
pri rodinnom dome vo vlast-
níctve žiadateľa P. Lakatoša.

- Zámer prevodu pozemku 
na rohu ulíc 8. mája a  Pod-
zámskej dlhodobo užívané-
ho ako súčasť záhrady pri ro-
dinnom dome vo vlastníctve 
žiadateľky M. Vaculovej.

- Zriadenie vecného bre-
mena k  pozemku pod pri-
pravovanú stavbu cestnej 
komunikácie v  Priemysel-
nom parku Sereď - Juh pre 
spoločnosť REBOD SK, a.s., 
so sídlom v Novej Dedinke.

- Technické zhodnotenie 
časti prenajatých priesto-
rov na Mestskej poliklinike 
v Seredi v hodnote 23 580 € 
na montáž plastových okien 
rádiologického oddelenia 
a ambulancie FBLR.

- Neschválili usporiada-
nie užívania pozemku v sú-
kromnom vlastníctve, na 
ktorom je miestna komuni-
kácia na Kuzmányho ul. pre 
žiadateľa J. Králika.

- Delegovanie zástupcov 
zriaďovateľa do rady školy: 
ZŠ J. Fándlyho, ZUŠ J. F. Kve-
toňa, MŠ D. Štúra a  MŠ Ko-
menského.

- Odvolanie členov Fi-
nančnej a majetkovej komi-
sie pri MsZ v  Seredi Ing. P. 
Štibrányiho a  A. Lomenovej 
na návrh predsedu komisie 
Ing. B. Horvátha, z  dôvodu 
ich pracovnej zaneprázdne-
nosti.

Podrobnejšie informácie 
o  priebehu rokovania, ma-
teriály na rokovanie, kom-
pletnú informatívnu sprá-
vu o  činnosti úradu, ako aj 
uznesenia a  zápisnicu z  ro-
kovania, účasť poslancov na 
rokovaní a ich hlasovanie si 
môžete pozrieť na interne-
tovej stránke mesta: https://
www.sered.sk/s284_zastu-
pitelstva 

SILVIA ADAMČÍKOVÁ

Počas mesiaca september sa 
v našom meste zúčastnilo ce-
loslovenskej súťaže Do práce 
na bicykli   20 tímov zostave-
ných z 10 firiem a organizácií. 
Kompletné výsledky nájdete 
na  http://www.seredskeno-
vinky.sk/clanok/2020-10-14-
-vyhodnotenie-do-prace-na-
-bicykli-2020 .

Každý rok sa s  účastníkmi 
stretneme na Mestskom úra-
de v Seredi, aby sme spolu vy-
hodnotili výsledky, odmenili 
výhercov poukážkami a  dip-
lomami a stretli sa pri neofici-
álnych rozhovoroch. Tento rok 
vzhľadom k  súčasnej situácii 
s  COVIDOM 19 a s  opatrenia-
mi, ktoré všetci dobre pozná-
me, nebolo možné stretnúť sa 
osobne, preto sme oslovili iba 
zástupcu spoločnosti I.D.C. 
Holding a.s., ktorá mala do sú-
ťaže zapojených najviac tímov 
pani Ing. Gabrielu Smerigovú. 
Pri stretnutí, ktoré sa konalo 
v utorok 10. novembra 2020 na 
Mestskom úrade jej vicepri-
mátor mesta Bc. Ľubomír Ve-
selický a vedúca odd. Školstva, 
rodiny, kultúry a  športu Mgr. 
Silvia Kováčová odovzdali dip-
lomy a poukážky pre účastní-
kov a  zároveň poďakovali za 
zapojenie sa do súťaže. Bonu-
sová kategória je odmenou pre 

jedného výhercu zo všetkých, 
ktorí odjazdili 2/3 všetkých 
jázd do práce a  z  práce na bi-
cykli, alebo najazdili mini-
málne 500km. Do losovania 
bolo v  tomto ročníku zarade-
ných 36 cyklistov, z  ktorých 
pani Ing. Gabriela Smerigová 
vylosovala Jána z  tímu JA-
-RO zo spoločnosti Slovenské 
cukrovary s.r.o. Sereď. Srdečne 
blahoželáme! Poukážka mu 
bude odovzdaná dodatočne. 
Všetci veríme, že v  roku 2021 
bude môcť súťaž prebehnúť 
v pravidelnom mesiaci máj aj 
s klasickým vyhodnotením so 
spoločným stretnutím. Aj to-
uto cestou ešte raz ďakujeme 
všetkým športovcom a  nad-
šencom cyklistiky, želáme 
všetko len to najlepšie a veľa 
šťastných km na bicykli.

ODDELENIE ŠKOLSTVA, 
RODINY,  KULTÚRY A ŠPORTU 

Občianske združenie Rodina 
a spoločnosť organizuje aj pre 
školský rok 2020/2021 ročník 
výtvarnej ďalší súťaže: Rodina 
bez cigariet 9. ročník.

Úlohou je vytvoriť 
výtvarnú prácu zameranú 
na nasledovné témy:
- zdravý životný štýl
- ako chcem tráviť voľný čas
- prezentovať negatívny po-
stoj k fajčeniu, resp. k iným 
návykovým látkam.

 
V tomto ročníku sú 2 kategó-
rie - pre žiakov ZŠ a ZUŠ z ce-
lého Slovenska, s najvyšším 
množstvom výherných cien 
v histórii súťaže – dotykové 
telefóny, „chytré“ hodinky, 
fitnes náramok, powerbanky, 
USB disky, trička s potlačou 
vlastnej práce.

1. celoslovenská umelecká 
kategória: je celoslovenská 
výtvarná súťaž, kde o víťazoch 
rozhoduje odborná porota. 
Celkovo sa ohodnotí prvých 
25 miest!

2. celoslovenská interneto-
vá kategória: je celoslovenská 
internetová súťaž, zameraná 
na propagáciu projektu, kde 
rozhoduje o víťazovi verejnosť 
v internetovom hlasovaní. 
Hlasovanie bude prebiehať na 
webovej stránke www.rodina-
bezcigariet.sk. Ohodnotí sa 39 
miest!

Presné pravidlá súťaže a 
bližšie informácie o súťaži 
si záujemci môžu pozrieť na 
našich webových stránkach, 
alebo na facebookovom profi-
le - RodinaBezCigariet. 

 Naším cieľom je propago-
vať Národnú protidrogovú 
stratégiu Slovenskej repub-
liky a poukázať na závažný 
spoločenský problém užíva-
nia návykových látok medzi 
čoraz mladšou skupinou detí.

Súťaž je realizovaná s fi-
nančnou podporou Minister-
stva zdravotníctva SR – v rám-
ci účelovej dotácie na podpo-
ru protidrogových aktivít pre 
rok 2020 

  RADOVAN BLAHA

V týchto dňoch si obyvatelia 
Serede môžu nájsť vo svojich 
schránkach tlačový mate-
riál „Zdravá župa“. Magazín 
je distribuovaný bezplatne 
do všetkých domácností na 
území Trnavského kraja. Je 
bohatý na informácie a prak-
tické rady, ako zvládnuť pan-
démiu ochorenia Covid-19 
vo fyzickom i duševnom 
zdraví. Čitatelia v magazíne 
nájdu aj rozhovor s Milanom 
Kňažkom, ktorý náročný boj 

s vírusom vyhral, a školáci 
aj rodičia tu nájdu návod, 
ako hravo a bez zbytočného 
stresu zvládnuť dištančné 
vzdelávanie. Súčasťou novín 
je aj výber mýtov a faktov 
o pôvode a šírení Covid-19. 
 „Slovensko žije pod tlakom 
pandémie už deväť mesia-
cov. Každý deň sme vystave-
ní množstvu nových infor-
mácií. Žiaľ, aj vrátane hoa-
xov a dezinformácií. Cieľom 
týchto novín je poskytnúť 

našim obyvateľom jasné, 
ucelené a praktické infor-
mácie. Také, ktoré im pomô-
žu sa rýchlo zorientovať, a 
snáď aj potešia. Distribuuje-
me ich do schránok, pretože 
myslíme aj na tých, ktorí ne-
majú prístup na internet,“ 
uviedol trnavský župan Jo-
zef Viskupič.

K dispozícií bude aj dvojja-
zyčná, slovensko-maďarská 
verzia. Ďalšie informácie a 
všetky dôležité aktuali-

ty v slovenskom i maďar-
skom jazyku nájdete na 
webstránke zdravazupa.sk. 
„Táto choroba nám zmenila 
životy zo dňa na deň k nepo-
znaniu. Naša župa a jej oby-
vatelia jej čelia veľmi dobre. 
K prekonaniu ťažkého ob-
dobia a jeho následkov mô-
žeme prispieť solidaritou, 
empatiou a predovšetkým 
zodpovednosťou,“ povedal 
župan Jozef Viskupič.

IVETA TÓTHOVÁ

Ukončenie kampane 
Do práce na bicykli

Celoslovenská výtvarná 
súťaž: Rodina bez 
cigariet - 9. ročník

Chýba mi vôňa divadla
Chýba mi napätie plné očakávania z odhaľovania krásy,

chýba mi ponorenie sa do mäkkosti divotvorného kresla,
chýba mi šum obecenstva pred začiatkom predstavenia,
chýba mi stmievanie svetla pred zvukom prvej repliky,

chýba mi katarzia duše postavy,
chýba mi katarzia mojej duše,

chýba mi pohľad do duše večnej spolupatričnosti,
chýbajú mi príbehy na doskách,

 ktoré pre mňa znamenajú radosť zo života.
MARIANA KAMENSKÁ
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Budúcnosť je tu. Mala byť te-
matika tohtoročného komu-
nitného festivalu, ktorý organi-
zuje partia nadšencov umenia 
zo seredského komunitno-kul-
túrneho centra PRIESTOR. Vata 
fest spája témy regionálnej 
kultúry, občianskej angažova-
nosti a udržateľného spôsobu 
života. Tento rok pre nepria-
zeň festivalových podmienok 
preniesli témy do umeleckého 
magazínu.

Prvý komunitno-umelecký 
magazín nesie titul najfareb-
nejší magazín tohto roka. O 
jeho ilustrácie sa postaral gra-

fik Ľubomír Slovinský, ktorý sa 
so svojou tvorbou predstavil aj 
minulý rok na festivale video-
projekciou na seredský kaštieľ. 
Titulný obrázok predstavuje 
zoskupenie najznámejších se-
redských budov s futuristic-
kým nádychom. Rubriky Príro-
da je tu, Umenie je tu a My sme 
tu takisto dopĺňajú autorské 
ilustrácie Slovinského.

Okrem ilustrácií nájdete v 
magazíne aj pohľadnice s gra-
fikami, ktoré pôvodne pre pro-
jekt Sereď 2.0 pripravila Fre-
derika Kurbelová Fačkovcová 
fungujúca pod umeleckou 

značkou Ellajohnes. Ich vy-
strihnutím a zaslaním môžete 
prekvapiť známych, s ktorými 
nemáte možnosť stretávať sa 
tak často, ako by ste si priali. 
Súčasťou magazínu je aj pexe-
so, ktoré je vytvorené z prác 
umelkýň pôsobiacich v našom 
regióne. Vystrihnite, zamiešaj-
te a zahrajte si s rodinou počas 
dlhých karanténnych večerov.

Vata fest magazín sa však 
nezameral iba na výtvarné 
umenie. Rubriku Umenie je 
tu dopĺňajú aj básne mladých 
poetiek. V rubrike Príroda je 
tu si pripomeniete, ako správ-

ne v našom meste separovať 
a ako žiť bez odpadu. Článok 
o najväčšej environmentálnej 
záťaži v našom okolí vás pre-
nesie do prostredia seredskej 
niklovej huty a jej histórie, 
súčasnosti aj potenciálnej bu-
dúcnosti.

V rubrike My sme tu spo-
znáte inšpiratívne príbehy 
ľudí zo Serede a z okolia. Zo-
známite sa s Pavlom Ščasným, 
štatutárom Združenia STORM, 
v ktorom sa venuje skupinám 
odstrčeným na okraj spoloč-
nosti. Prečítate si rozhovory 
so seredskými umelkyňami 

Ester Hvojníkovou a s Frederi-
kou Kurbelovou Fačkovcovou, 
ktoré tvoria, aby inšpirovali 
k tvorbe aj druhých a aby ko-
munikovali spoločenské prob-
lémy kreatívnym spôsobom. 
Ochutnáte príbeh Slobodného 
vinárstva zo Zemianskych sa-
dov, ktorí vyrábajú produkty 
celosvetovej kvality, napriek 
tomu, že na Slovensku musia o 
svoje vína bojovať.

Magazín, ktorý sa vďaka fi-
nančnej podpore mesta Sereď 
z dotácií pre kultúru podarilo 
vydať na prelome októbra a 
novembra, si môžete v týchto 

dňoch zadarmo zobrať v budo-
ve OC Nova pri KC Priestor.

  Neváhajte však podporiť aj 
seredské kaviarne, mestské 
múzeum a ďalšie podniky, v 
ktorých si môžete magazín 
prečítať. Ak sa vám magazín 
páči a radi by ste podporili 
podobné kultúrne aktivity KC 
Priestor, môžete tak spraviť da-
rom v ľubovoľnej výške na čís-
lo účtu centra: SK95 8330 0000 
0021 0087 0555.

V mene KC Priestor ďakuje-
me a prajeme príjemné čítanie.

MIROSLAVA SABOVÁ 
DUDÁŠOVÁ

Vata fest témy tento rok priniesli do umeleckého magazínu. 
Podarilo sa to aj vďaka finančnej podpore mesta

Počas celoplošného testova-
nia na Covid-19 boli otesto-
vaní aj klienti a zamestnanci 
Domova dôchodcov a domova 
sociálnych služieb v Seredi. 
Vzorky boli odobraté 112 klien-
tom a 52 zamestnancom a 
všetky boli vyhodnotené ako 
negatívne.

Brány zariadenia boli pre 
verejnosť uzatvorené v au-
guste. Toto obdobie je pre 
všetkých veľmi náročné naj-
mä psychicky. Riaditeľku za-
riadenia Miladu Floriánovú 
preto výsledok testov veľmi 
teší: „Som všetkým nesmier-
ne vďačná za nasadenie, sú-
držnosť a dôslednosť v tomto 
pre nás všetkých náročnom 
období. Ďakujem aj našim 
klientom za ich disciplinova-
ný prístup a podporu počas 
testovania. Som na všetkých 
hrdá. Ostáva veriť, že sa situá-
cia na Slovensku bude zlepšo-
vať a naši klienti nebudú viac 
obmedzovaní.“

To, kedy sa život v zariade-
ní vráti do normálu, v týchto 
dňoch jasné nie je. Najprv 
musí vláda začať uvoľňovať 
opatrenia. Riaditeľka Flori-
ánová ďalej hovorí: „Usmer-
nenia nám dáva TTSK . Naše 
zariadenie pre seniorov sme 
ale stihli vymaľovať a nakúpi-
li sme nový nábytok. Domov 
sociálnych služieb budeme 

renovovať, až keď nám to situ-
ácia dovolí. Podarilo sa nám aj 
získať financie na krásny al-
tánok pre našich klientov Tu 
musím poďakovať primátoro-
vi mesta Martinovi Tomčány-
imu a mestskému zastupiteľ-
stvu za finančnú pomoc.“

Počas víkendu zariadenie 
navštívil aj predseda TTSK 
Jozef Viskupič. Pozdravil sa 

nielen s personálom, ale aj s 
klientmi. Sám si je vedomý 
potreby sociálnych kontaktov 
u týchto ľudí, preto všetkým 
poprial nielen veľa zdravia, 
ale aj síl na prekonanie ne-
ľahkého obdobia. Zariadenie 
síce v rámci možností klien-
tom zabezpečuje kontakt s 
rodinnými príslušníkmi, no 
počas dní veľkú úlohu zohrá-
va personál. S každým klien-
tom aktívne pracujú a snažia 
sa mu vyplniť jednotlivé dni 
plnohodnotne. Riaditeľka vy-
jadruje ešte raz poďakovanie 
všetkým zamestnancom za 
ich obetavosť a prístup k prá-
ci. „Našim klientom a rodin-
ným príslušníkom ďakujem 
za ich pochopenie, trpezli-
vosť a ochotu pomôcť, pokiaľ 
je treba. Korona nás zomkla, 
naučila nás veľkej súdržnosti, 
máme pred touto chorobou 
všetci veľký rešpekt, ale verím 
že to spolu zvládneme.“

   IVETA TÓTHOVÁ

Výsledok testovania ma potešil a som hrdá na našich klientov 
aj zamestnancov, hovorí riaditeľka DD a DSS v Seredi

Matematický klokan
Matematický klokan je 
medzinárodná matema-
tická súťaž pre žiakov zák-
ladných a stredných škôl. 
Jej cieľom je propagovať a 
popularizovať matemati-
ku medzi všetkými žiakmi, 
nielen medzi talentami.

Súťaž nie len o mate-
matike, ale aj o preverení 
vlastných schopností, o 
psychike, schopnosti zvlá-
dať stresové situácie, ako 
sú obmedzenie časovým 
limitom, u niektorých aj 
iný spôsob vyznačovania 
správnych odpovedí, ako 
sú zvyknuté, samostatnosť 
pri riešení úloh, maximál-
na pozornosť a v neposled-
nej rade aj schopnosť toto 
všetko zvládnuť. Súťaž núti 
žiakov čítať s porozumením 
a viac premýšľať nad úlo-
hami. Úlohy sú zaujímavé a 
rôznorodé.

Organizátorom súťaže 
v Slovenskej republike je 
Talentída, n. o. V školskom 
roku 2019/2020 súťažilo na 

Slovensku takmer 71 000 
žiakov. Do súťaže sa zapo-
jili aj žiaci ZŠ J. A. Komen-
ského v Seredi. Celkom 41 
žiakov z 1. stupňa a 11 žia-
kov z 2. stupňa riešilo rôz-
norodé matematické zada-
nia. Podľa výsledkov boli 
najúspešnejší žiaci tejto 
školy a diplom za úspešný 
riešiteľ (patrí medzi 20% 
úspešných riešiteľov zo 
Slovenska) získali: Timotej 
Belička – 2.C, Sofia Kozmé-
rová - 5.A, Lukáš Kubíček 
– 6.C, Marco Šereg – 8.B. 
Všetci zapojení žiaci získali 
účastnícky diplom, ceruzku 
s logom súťaže a úspešní 
riešitelia i drobný darček.

IVETA TÓTHOVÁ



seredské novinky 9

Koľko lásky sa zmestí do kra-
bice od topánok? Tak znie ná-
zov kampane, ktorej cieľom 
je obdarovať na Vianoce se-
niorov v domovoch dôchod-
cov. Hlavnou myšlienkou je 
urobiť radosť osamelým, pri-
niesť im niečo výnimočné 
do často stereotypných dní, 
postarať sa o milé prekvape-
nie a potešiť ich maličkosťou. 
Milé až dojemné podujatie sa 
koná už tri roky, no tento rok 
je o niečo výnimočnejšie ako 
tie predošlé. Seniori v zaria-
deniach domovov dôchodcov 

sú odlúčení od rodiny a často 
nechápu, že pandémia obme-
dzila ich život. Práve „krabica 
od topánok“ naplnená milou 
drobnosťou im môže vyčariť 
úsmev na tvári.

Kampaň bude prebiehať aj 
priamo v Seredi. Patrónkou 
zbierky je Zuzana Barteková, 
ktorá hovorí: „Ja osobne som 
sa začala zaoberať myšlien-
kou priniesť túto zbierku aj 
do nášho mesta presne pred 
rokom, keď som, bohužiaľ, 
Sereď nenašla v zozname po-
krytých zariadení. Je to úžas-

ný projekt a dobré myšlienky 
treba šíriť ďalej. Preto by sme 
radi vyčarovali úsmev na tvá-
ri minimálne 115-tim ľuďom 
a spríjemnili im najkrajšie 
sviatky roku.“

S možnosťou obdarovať se-
niorov v našom meste bola 
oslovená riaditeľka DD a DSS 
v Seredi Milada Floriánová. 
Tá bola myšlienkou okamžite 
nadšená, nakoľko ona priamo 
vidí, ako dnešná ťažká doba 
vplýva na klientov zariade-
nia. Absencia sociálneho kon-
taktu, výletov či podujatí sa 

podpisuje na psychike senio-
rov, a preto im aj maličkosť 
urobí obrovskú radosť.

Zuzana Barteková ďalej ho-
vorí: „Samotná zbierka pri-
náša so sebou aj veľa povin-
ností, no to, že išlo o správne 
rozhodnutie, potvrdila aj ra-
dosť pani riaditeľky pri otáz-
ke, či súhlasí so zapojením do 
zbierky. Veľmi pekne ďakuje-
me aj vedeniu mesta Sereď, 
ktoré od začiatku hľadalo 
možnosti, ako túto zbierku 
podporiť.“

   IVETA TÓTHOVÁ

Tento rok vás vianočné ná-
kupy vôbec nemusia vyjsť dra-
ho. Ak patríte k ľuďom, ktorí sa 
začali viac zaujímať o ochranu 
životného prostredia, šetria 
zdroje a celkovo chcú žiť udr-
žateľnejšie, prináša seredské 
Komunitné centrum Priestor 
možnosť zapojiť sa do Miku-
lášskeho SWAPu.

„V PRIESTORe budeme 

vymieňať pekné veci, ktoré 
môžu byť pre niekoho prá-
ve tým pokladom, ktorý túži 
nájsť pod stromčekom. Swa-
pujeme knižky, detské hrač-
ky, doplnky, aj oblečenie. Veci, 
ktoré nás doma už netešia, ale 
pre niekoho iného by mohli 
byť dokonalým darčekom,“ 
vysvetlila Zuzana Šutová, or-
ganizátorka SWAPu v Seredi.

 Vzhľadom na aktuálnu si-
tuáciu bude SWAP prebiehať 
online. „Všetky veci, ktoré 
prinesiete, nafotíme a pridá-
me na facebookovú stránku 
PRIESTORu. Veci si zarezervu-
jete komentárom pod obráz-
kom, my vám ich pripravíme 
a vy si ich môžete vyzdvih-
núť,“ doplnila Zuzana Šutová. 
Na SWAP nemusíte priniesť 

nič, a predsa si môžete niečo 
vziať. Rovnako môžete veci 
len doniesť bez toho, že by 
ste si niečo brali. Veci musia 
byť nepoškodené, v stave, v 
akom by ste ich radi darovali 
aj najlepšiemu kamarátovi. 
Kompletné informácie k swa-
pu nájdete na facebooku KC 
Priestor.

  ZUZANA SLAHUČKOVÁ

Vďaka kampani „Koľko lásky 
sa zmestí do krabice od topánok?“ 
potešíte seniorov v Seredi 

Vymeň, daruj, vezmi si zadarmo. 
Pozývame vás na SWAP do KC Priestor

Kedy môžem priniesť veci? 
Pondelok 30. 11. od 16.30 do 18.00 h 

Streda 2. 12. od 9.00 do 11.00 h 
Štvrtok 3. 12. od 16.30 do 18.00 h 
Piatok 4. 12. od 9.00 do 11.00 h.

Kedy môžem vyzdvihnúť nové veci?
Nedeľa 6. 12. od 15.00 do 18.00 h.

Poďakovanie fondu 
na podporu umenia

Nový workout

Aj v roku 2020 schválil Fond 
na podporu umenia projekt 
na aktualizáciu knižného 
fondu pre Mestskú knižni-
cu v Seredi.

Pridelil nám dotáciu vo 
výške 3500 €. Vďaka tejto 
podpore môžeme aj v tomto 
pre kultúru ťažkom období, 

kedy nemáme vlastné fi-
nančné prostriedky, naďalej 
rozširovať a aktualizovať 
náš fond a zároveň aj pod-
poriť jediné kníhkupectvo, 
ktoré v našom meste máme.

Ďakujeme aj v mene na-
šich čitateľov.

   YVETA KAYSEROVÁ

Workoutové ihrisko za ra-
ketou si našlo za krátky 
čas existencie množstvo 
priaznivcov. Primátor Mar-
tin Tomčányi oslovil firmu 
Rebod, Octago a Caliste-
nix. Výsledkom spoločných 
stretnutí na meste Sereď je 
zrealizované nové Ihrisko 

prepojené chodníkom so 
“starým” workoutom”. Pro-
jekt financovala a ihrisko 
darovala mestu Sereď firma 
Rebod. Oficiálne otvorenie 
aj s exhibíciou je napláno-
vané po skolaudovaní a odo-
vzdaní na jar 2021. 

IVETA TÓTHOVÁ
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Možno viete a možno ne-
viete, že mesiac október je 
medzinárodným mesiacom 
školských knižníc. Aj v našej 
škole máme veľa čitateľov, 
a teda aj školskú knižnicu, 
ktorá dostala tento školský 
rok krásny nový priestor. Je 
veľká, svetlá a priestranná. 
Je zariadená tak, aby si v nej 
žiaci mohli pokojne čítať, aby 
v nej mohli učitelia vyučovať 
netradične a zaujímavo svoje 
predmety a aby mohla slúžiť 
aj na organizovanie rôznych 
súťaží a iných podujatí ško-
ly. Skrátka tak, aby sa v nej 
všetci návštevníci cítili dob-
re. Pri sťahovaní do nových 
priestorov pribudli medzi 
staršie knihy aj celkom no-
vučičké.

 Mesiac školských knižníc 
sme našim žiakom priblížili 
tento rok viacerými akciami.

Jednou z nich bola súťaž, 
ktorá ich mala podnietiť k 

čítaniu kníh a zároveň k zo-
pakovaniu si svojich literár-
nych vedomostí. Téma súťa-
že bola „Moja najobľúbenej-
šia kniha, môj najobľúbenej-
ší knižný hrdina“. V prvom 
kole súťaže žiaci vytvárali 
projektové práce, v druhom 
kole mali odpovedať na rôz-
ne literárne otázky.

Do súťaže, hlavne do jej 
prvého kola, sa zapojilo veľa 
žiakov 1. aj 2. stupňa. Školská 
knihovníčka dostala do rúk 
krásne práce o obľúbených 
knihách a najobľúbenejších 
hrdinoch. Najkrajšie z nich 
si mohli žiaci prezrieť počas 
návštevy knižnice cez hodi-
ny slovenského jazyka.

Počas októbra väčšina žia-
kov navštívila školskú kniž-
nicu. Počas hodín sloven-
činy si mohli žiaci prezrieť 
knižnicu, oboznámiť sa s jej 
fungovaním, knižničným 
fondom, nájsť si v regáloch 

svoje obľúbené knihy, prečí-
tať alebo prezrieť si niečo za-
ujímavé. A keďže sa tam zá-
roveň konala aj burza vyra-
dených kníh, mohli si žiaci 
vybrať a za symbolickú cenu 
kúpiť knihy, ktoré ich oslovi-
li. A takých bolo naozaj dosť. 
Vďaka príspevku žiakov sta-
ré knihy už čoskoro nahra-
dia nové.

Ale poďme späť k súťaži. 
Žiaci, ktorí sa do súťaže za-
pojili, vyhrali pre celú triedu 
sladkú odmenu a pero. Tou-
to cestou ďakujeme spoloč-
nosti AMAZON, logistické 
centrum Sereď, ktorá okrem 
uvedenej výhry pre žiakov 
darovala škole aj paletu kan-
celárskeho papiera. 

Víťazi z 1. stupňa získali 
k sladkej odmene a peru aj 
cenu a boli ocenení v škol-
skej knižnici. Nakoľko žiaci 
2. stupňa prešli na dištančné 
vzdelávanie, budú ocenení 

hneď, ako sa vrátia do školy.
 1. kolo – žiaci 1. stupňa: 1. 

miesto: Sarah Joštiaková, 4.C, 
2. miesto: Matúš Beňo, 2.A, 3. 
miesto: Ema Fidlerová – 3.A.

1. kolo – žiaci 2. stupňa: 1. 
miesto: Zhenevieva Veklych, 
6.C, 2. miesto: Vanessa Gálo-
vá, 6.C, 3. miesto: David Koz-
mér – 9.A.

2. kolo – žiaci 1. a 2. stupňa: 
1. miesto: Lenka Vargová, 6.C, 
2. miesto: Radoslav Lupták, 
3.A, 3. miesto: Janka Luptá-
ková, 3.A.

Okrem víťazných prác vy-
tvorili krásne práce aj ďalší 
žiaci, napr. z 9.A triedy alebo 
žiaci zo 6.A a 6.C triedy, ale aj 
mnohí ďalší.

Tým najúspešnejším sr-
dečne blahoželáme, ostatným 
ďakujeme za to, že sa do súťa-
že zapojili a všetkým želáme 
krásne zážitky pri čítaní kníh 
a využívaní školskej knižnice. 

   HELENA ELIÁŠOVÁ 

Mesiac školských knižníc 
ZŠ Jana Amosa Komenského 

VÝZVY NA PODÁVANIE 
ŽIADOSTÍ O DOTÁcIE 

NA ROK 2021
 Aj v roku 2021 bude mesto podporovať činnosť 

občianskych združení a klubov formou poskytnutia 
dotácií. Informácie k výzvam pre jednotlivé oblasti 

podpory sú zverejnené na internetovej stránke mesta 
www.sered.sk 

v sekcii SAMOSPRÁVA. 
. 

Žiadosti na rozvoj telovýchovy a športu 
najneskôr 15. januára 2021 do 12.00 h

https://www.sered.sk/s45_mestsky-urad/c6228_vyzva-
na-na-predkladanie-ziadosti-o-dotaciu-z-rozpoctu-

mesta-sered-na-rok-2021-sport

Žiadosti na podporu a rozvoj mládežníckych aktivít
najneskôr 15. januára 2021 do 12.00 h

https://www.sered.sk/s45_mestsky-urad/c6227_vyzva-
na-na-predkladanie-ziadosti-o-dotaciu-z-rozpoctu-

mesta-sered-na-rok-2021-oblast-mladez

Žiadosti na podporu charity, sociálnej pomoci, 
humanitárnej starostlivosti, zdravotníctva a zdravotne 

postihnutých 
najneskôr 15. januára 2020 do 12.00 h

https://www.sered.sk/s45_mestsky-urad/c6225_vyzva-
na-na-predkladanie-ziadosti-o-dotaciu-z-rozpoctu-

mesta-sered-na-rok-2021-socialna-oblast

Žiadosti na poskytnutie dotácie pre oblasť kultúry, 
záujmovo umeleckej činnosti a kultúrnej aktivity

najneskôr 15. januára 2020 do 12.00 h
https://www.sered.sk/s45_mestsky-urad/c6226_vyzva-

na-na-predkladanie-ziadosti-o-dotaciu-z-rozpoctu-
mesta-sered-na-rok-2021-kulturna-oblast

Výzva na podávanie návrhov na Oceňovanie športovcov
za súťažný ročník 2019/2020

sa tento rok nevyhlasuje
na základe odporučenia Školskej, športovej a bytovej 

komisie pri MsZ zo dňa 2. novembra 2020 v zmysle 
Uznesenia č. 80/2020. V roku 2022 bude možnosť 

navrhnúť na oceňovanie športovcov aj za súťažné 
ročníky 2019/2020.

OddELENIE ŠkOLstVA, rOdINy, kuLtúry A ŠpOrtu

„Príliš veľa myslíme a príliš 
málo cítime. Viac ako stroje 
potrebujeme ľudskosť. Viac 

ako rozum potrebujeme lás-
kavosť a miernosť. Bez toho 
zvlčíme a stratíme všetko.“

  (Charlie Chaplin)

Prosociálnosť, empatia, 
vďačnosť, slušnosť, pomoc 
druhým, láskavosť... pojmy, 
ktoré všetci poznáme, no v 
reálnom živote sa vytrácajú. 
Pritom už starovekí učenci 
ako Sokrates či Aristoteles, 
no aj súčasní odborníci sa 
zhodujú v názore, že ak si člo-
vek tieto vlastnosti osvojí, má 

naša spoločnosť šancu stať sa 
lepšou. Vedieť sa vcítiť do po-
citov druhého však nie je pre 
mnohých ľudí samozrejmé. 

Kým v detstve sa nové veci 
učíme prirodzene rýchlo, v do-
spelosti to nie je také jednodu-
ché. Preto sa na Základnej ško-
le Jana Amosa Komenského 
snažíme viesť žiakov k tomu, 
aby im empatia a pomoc 
druhým neboli cudzie už od 
prvého ročníka. Žiakom sú tie-
to vlastnosti vštepované nie-
len počas vyučovania, ale aj v 
rámci mimoškolských aktivít.

Každoročne v októbri or-
ganizuje školský parlament 
zbierku pre o.z. Tulák. Opus-
teným psíkom, mačičkám a 
iným zvieratkám žiaci nosia 
deky, krmivá a hračky. Snažia 

sa tak nemým tváram aspoň 
trošku uľahčiť nepriaznivý 
osud. Rovnako tomu bolo aj 
tento školský rok. I keď sa 
školská brána pre žiakov 2. 
stupňa neplánovane zatvo-
rila, dobrovoľníci z o.z. Tulák 
boli pri odovzdávaní zbierky 
príjemne prekvapení, koľko 
toho žiaci z 1. a 2. stupňa pre 
zvieratká priniesli. Veríme, že 
psíkom a mačičkám vyzbiera-
né veci pomôžu a ľudia si uve-
domia, že i v tomto náročnom 
období nesmieme zabúdať na 
tých, ktorí našu pomoc potre-
bujú.

JANA ČELÁrOVÁ

Žiacka pomoc nemým tváram Práce na rekonštrukcii futbalového 
ihriska v Hornom Čepeni 
Futbalové ihrisko v Hor-
nom Čepeni prechádza re-
konštrukciou. Práce boli za-
čaté v októbri tohto roku a 
budú ukončené pravdepo-
dobne na jar 2021. Na revi-
talizácii športového areálu 
sa podieľa Správa majetku 
mesta Sereď v spoluprá-
ci s mestom a sponzormi 
seredského futbalu. Práve 
sponzori nesú na rekon-
štrukcii najväčšiu finanč-
nú záťaž. 

Výsledkom revitalizácie 
bude vyrovnanie ihriska, 
položenie závlahového sys-
tému, vysiatie trávy, osade-

nie nových brán, strieda-
čiek, vymaľovanie šatní a 
spoločných priestorov, ako 
aj nové oplotenie areálu. Na 
prácach sa budú brigádnic-
ky podieľať aj dobrovoľníci. 
Jedna z brigád sa uskutoč-
nila 14. novembra.

Športový areál v Hornom 
Čepeni bude súčasťou fut-
balovej akadémie a bude 
využívaný hlavne kategó-
riami prípraviek ŠKF Sereď. 
Nové ihrisko bude spĺňať 
podmienky aj na uspora-
dúvanie majstrovských sú-
ťažných zápasov.

   IVEtA tÓtHOVÁ
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Knižným hodom, venova-
ným 100. výročiu založenia 
profesionálneho divadel-
níctva na Slovenku, sme 
sa venovali počas celého 
roka. Vďaka finančnému 
príspevku Mesta Sereď sme 
so študentmi a pedagógmi 
pripravili rôzne zaujímavé 
aktivity, ktoré sme mohli ab-
solvovať prezenčne, niekto-
ré dištančne a v posledných 
dňoch aj online.  

Úlohou žiakov každej 
triedy bolo oboznámiť sa 
podľa historického vývoja  s 
jedným divadelným pred-
stavením. Na hodinách slo-
venského jazyka a literatú-
ry sme študovali slovenské 
ochotnícke i profesionálne 
divadelné predstavenia, vy-
svetľovali si hlavné témy, 
určovali osoby a obsadenie, 
začali nacvičovať krátke vy-
stúpenia kľúčových scén. 
Verili sme, že v máji všetky 
naše nacvičené vystúpenia 
predvedieme verejnosti. Žiaľ, 
koronavírus zmaril naše úsi-
lie, ale nezaháľali sme. Vy-
hľadávali sme profesionálne 
i ochotnícke súbory na Slo-
vensku, zaujímala nás aj al-
ternatívna divadelná scéna. 
Starší študenti sa venovali 
prezentáciám a plagátom s 
výročiami prvých premiér 
ochotníckeho a profesionál-
neho divadelníctva na Slo-
vensku. Veď tých najdôleži-
tejších výročí v tomto roku 
je naozaj neúrekom:

190. výročie
založenia prvého 

ochotníckeho divadla 
Gašparom Fejérpataky–

Belopotockým v Liptovskom 
Sv. Mikuláši,

ktoré v auguste uviedlo hru
Kocúrkovo od Jána Cha-

lupku
------------------------

100. výročie SND
prvou premiérou Činohry 

SND bola
 Mariša bratov Mrštíkovcov 

v marci 1920
Prvý umelecký kolektív 
Činohry SND vytvorili 

členovia
Východočeského divadla 

Bedřicha Jeřábka.
Súbor pozostával z českých 

hercov a tí hrali aj
v Bratislave zväčša po česky.

------------------------
100. výročie SND

prvou slovenskou premié-
rou Činohry SND

bola v máji 1920 jednoak-
tovka

Jozefa Gregora Tajovského: 
Hriech

V roku 1921 nastúpili do 
Činohry SND prví slovenskí 

herci: Andrej Bagar, Ján 
Borodáč, Oľga Országhová-

Borodáčová, Jozef Kello, 
Gašpar Arbét, neskôr Hana 

Meličková
a po príchode 

prvého slovenského 
profesionálneho režiséra 

Jána Borodáča sa ďalej 

zvyšoval počet slovenských 
premiér

------------------------
70. výročie

prvej premiéry 
profesionálneho divadla v 

Nitre.
V januárovú sobotu v roku 

1950 Nitrianske krajové 
divadlo v

prerobenej sále bývalej 
Sokolovne a Národného 

domu uviedlo hru
Jána Skalku: Kozie mlieko

v réžii Ľudovíta Ozábala.
------------------------

Dosky, ktoré znamenajú 
svet, sa však postupne me-
nili, osameli, ostali zatiah-
nuté oponou koronavírusu, 
bez hercov a divákov. Naše 
nadšenie vystriedala diš-
tančná forma vyučovania a 
viera, že sa čoskoro vrátime 
do školských lavíc a budeme 
pokračovať v „hre s Táliou – 
bohyňou komédie“.

Triedy našej školy sa zapl-
nili študentmi až po polroč-
nej prestávke. V septembri 
druháci úspešne reprezen-
tovali školu na okresnom 
kole súťaže „Čaro slova“ v 
recitácii úryvkov z divadel-
ných predstavení. Tretiaci sa 
pustili do príprav muzikálu 
„Snehulienka a sedem pre-
tekárov“ pre našich prvákov. 
Dištančná forma štúdia nás 
opäť vytlačila zo školských 
lavíc, takže aj Knižné hody 
venované storočnici sloven-
skej Tálie sme sa rozhodli 
zorganizovať online. Cieľom 
rôznych aktivít je rozšíre-
nie vedomostí o divadel-
ných scénach na Slovensku, 
o histórii divadelníctva, o 
pestrých dramatických žán-
roch, o hercoch nielen tých 
seriálových, ale tiež aj o prá-
ci režiséra, dramaturga, sce-
náristu, kulisára, zvukára, 
osvetľovača...

Jednou z online aktivít je 
aj vedomostný test.

Overíte si svoje vedomosti 
zo slovenskej dramatickej 
tvorby?
h t t p s : // w w w. f a c e b o o k .
c o m / k n i z n e h o dy s e r e d /
posts/679663466001587

MARIANA KAMENSKÁ

Knižné hody online Mestské múzeum 
– Fándlyho fara 

v Seredi
Ulica M. R. Štefánika 8

OtvÁRacIE hOdINY: 
OKtÓBER - aPRÍL: 
Ut–SO:  900 - 1700 h, 

INFO: telefón:+421 950 894 373,
www.muzeum.sered.sk, 

e-mail: muzeum@sered.sk

Program na mesiac 
NOvEMBER - dEcEMBER 2020

StÁLE EXPOZÍcIE:
PREhIStÓRIa SEREdSKÉhO REGIÓNU

hRad ŠINtava
OBRÁZKY OdvIatE ČaSOM, vÝStava 
dOBOvÝch POhĽadNÍc ZO ZBIERKY 

RaStISLava PEtROvIČa
LaPIdÁRIUM S BaROKOvÝMI SOchaMI 

v RENESaNČNEJ PIvNIcI
vÝStava tEhÁL ZO ZBIERKY dUŠaNa 

IRSÁKa
LaPIdÁRIUM v MÚZEJNEJ ZÁhRadE 

S PILIEROM StREdOvEKÉhO KOStOLa
 a S KaMENNÝMI FRaGMENtMI Z hOtELOv 

LIchtNER a FRIŠtacZKÝ   

EXPONÁt MESIaca:

 „KvEtY S KRÍŽa“ 
Kniha z roku 1910, určená chorým pre 

potešenie, vydaná v trnave v Spolku sv. 
adalberta (vojtecha), zostavená Richardom 

Osvaldom a Františkom Urbánkom
 do slovenského jazyka podľa prvého vydania 

knihy Emmy Giehrlovej z roku 1888.
Exponát do zbierok mestského múzea 

daroval viliam Suhaji

SRdEČNE vÁS POZÝvaME  Na vÝStavY: 

Z hIStÓRIE SPEvOKOLU ZvON v SEREdI 
výstava pri príležitosti 95. výročia trvania 

spevokolu Zvon v Seredi spojená
s prezentáciou histórie spevokolu 

    1. 11. 2020 – 31. 1. 2021
-----------------

Z hIStÓRIE ŽENIJNÉhO vOJSKa v SEREdI 
30.–90. roky 20. storočia

výstava archívnych dokumentov, fotografií 
a predmetov

 z histórie ženijného vojska v Seredi
Potrvá do 31. 12. 2020
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Nič som 

nenadobudol 
ľahko.  Každá 
vec ma stála 
tvrdú prácu.  

Nehľadaj ľahké 
cesty. 

Tie hľadá toľko 
ľudí,  že sa po 

nich 
nedá prísť 

nikam.
Tomáš Baťa

UŽITE SI
PRÉMIOVÉ 
VIANOCE

Pre získanie fi t hodiniek musí účastník splniť všetky podmienky uvedené v štatúte súťaže „VIANOCE 2020“. Ponuka je limitovaná do vyčerpania zásob. Podmienky využitia bonusu sú uvedené 
v Cenníku, ktorý je spolu so všetkými informáciami dostupný na www.digislovakia.sk. Na príjem televíznej služby je potrebné minimálne 1 koncové zariadenie.

100 % Bonus na inštaláciu 0850 211 112 www.digislovakia.sk
TELEVÍZIA BEZ VIAZANOSTI SATELIT ŠTANDARD

€
MESAČNE OD
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Nástup: IHNEĎ 
Hľadáme pracovníkov na pozície:

• Vodič VZV – základná mzda 920 Eur + príplatky
• Manipulant – základná mzda 848 Eur + príplatky 

• Montážny pracovník – základná mzda 850 Eur + príplatky 

• Montážny pracovník VW BA 
– základná mzda 981 Eur + príplatky

Bližšie informácie: 00421 905 281 763, 0905 452 659

Ponuka práce
v automobilovom priemysle

v Bratislave a Trnave

Vianočné stromčeky
v črepníku

už v ponuke!

Vianočné stromčeky
v črepníku

už v ponuke!

Dedinská 102
Trnava-Modranka
0905 613 448
www.dechticky.sk

Po – Pia
od 8:00 do 16:30

So
od 8:00 do 12:00

NONSTOP
0905 351 406 • 0919 138 684

ZNOVA O RASTE VLASOV
Prednedávnom som si prečítal člá-
nok, ktorý sa zaoberal problémom 
vypadávania vlasov.

Boli tam uverejnené názory od-
borníkov, ktorí veľmi zaujímavo ro-
zoberali príčiny vypadávania vlasov 
a možnosti riešenia, ako sa tejto ne-
príjemnosti zbaviť. Chcel by som rea-
govať na tento článok a pripojiť svoju 
skúsenosť. Niekedy v lete minulého 
roku som si na odporúčanie objednal 
vlasové prípravky SALON TEXTU-
RES. Tieto výrobky pôsobili na moju 
osobu veľmi priaznivo. Predtým, než 

som ich začal používať, mi veľmi pa-
dali vlasy a začali sa mi tvoriť kúty na 
čele. Teraz nielen, že mi prestali padať, 
ale mám pocit, že mi vlasy aj zhustli. 
Prihováram sa za to, aby ste uverej-
nili článok špeciálne o prípravkoch 
SALON TEXTURES. Ja som výrobky 
SALON TEXTURES, ktoré je odporú-
čané používať súčasne, získal za 23 € a 
16 € vo firme:
        KVATROFIN s. r. o., 
        ul. Lichardova 10, 
        909 01 Skalica, 034/664 74 35, 
        www.vlasovakura.sk

Agentúra Kika, Revolučná 28, Lučenec

0907 657 669
A ponúka kurzy opatrovania, kurzy nemčiny /aj cez SKYPE/

HĽADÁ 
OPATROVATEĽKY DO RAKÚSKA

Ondrej Kalamár
„Pokojne nadávajte na život ...“

Vodorovne: A. Starší slovenský karikatu-
rista – termín – predmet kúpy. – B. Pichali, 
klali – oblial horúcou vodou – manilské ko-
nope. – C. Vysoká močiarna tráva – semita 
– nemecká rieka – severské zviera. – D. 
Jeden zo Šalamúnových ostrovov – snívaj 
(bás.) – značka prvku argón – druh listnaté-
ho stromu – osobné zámeno. – E. Talianska 
energetická spoločnosť – nábrežie, po 
nemecky – nemecká kartová hra – staršia 
značka cigár. – F. Tajnička. – G. Znížený 
tón a dva poltóny – útok (zastar.) – Grécka 
národnooslobodzovacia armáda – Národné 
informačné stredisko (skr.). – H. Citoslovce 
trúbenia – asistent (slang.) – Young lady 
(skr.) – koniec modlitby – darujete. – I. Zlož-
nokvetá rastlina s drobnými kvetmi – meno 
Chačaturjana – nórsky dramatik – albánske 
sídlo. – J. Predložka – astronomická dĺžko-
vá miera – prvý bulharský kozmonaut. – K. 
Vydrží nápor – taliansky spevák – bratova 
dcéra.

Zvisle: 1. Dospieval (hovor.) – typ Fia-
ta. – 2. Včela, po nemecky – prológ. – 3. 
Banskobystrický župan –  lipínska sopka. 
– 4. Stalo sa – otravné látky (skr.). – 5. 

Čiastková jednotka rumunskej meny, aj 
bani – nastupuje na dopravný prostriedok. 
– 6. Vedecký názov krídla – vykrádač trezo-
rov. – 7. Čínske mužské meno – obyvateľ 
Nemecka – písmeno gréckej abecedy. – 8. 
Duša, po latinsky – vlastnil. – 9. Druh aus-
trálskeho papagája – pery (bás.) – značka 
prvku rubídium. – 10. Adamova družka – 
veľmi sa opili (hovor.). – 11. Starozákonný 
prorok – časť izraelských mien, syn. – 12. 
Plúž – druh obilniny – obchod s nábytkom. 
– 13. Ihličnatý strom – sekáme. – 14. Moha-

medánsky boh – patriaci Elene. – 15. Rast-
linný polysacharid – kód Venezuely. – 16. 
Časť medzimozgu – remíza v šachu. – 17. 
Sibírsky veľtok – zlý, po anglicky – poplatky 
štátu. – 18. Násyp – člen senátu. – 19. 
Balkánska dutá miera – celkovo druhý koz-
monaut na svete. – 20. Plemená – dvakrát 
znížený tón e. 

Pomôcky: abaka, anima, Habakuk, Pa-
tos, Pelau, talamus

Autor: Tibor Várnagy

„Napísal som knihu o ateizme. 
Teraz sa modlím k Bohu,
 aby sa dobre ...“

1. Silák, podľa starogréckych bájnych obrov s jediným okom 
uprostred čela

2. Propagácia výrobku
3. Zle
4. Meno tenistky Hantuchovej
5. Vnútorná
6. Vanilkový cukor
7. Vareška na roztrepávanie
8. Lístok na lietadlo
9. Anna (dom.)

P Í S M E N O V Á  K R Í Ž O V K A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

1 2 3 4 5 6 7 8 9

N I H

K A

A A A A

S P O J E N É  H R E B E Ň O V K Y 

K L A S I C K É  S U D O K U 
Do mriežky vložte číslice 1 až 9 tak, aby sa všetky nachádzali v každom riadku, stĺpci a vo vyznačených 
vnútorných 3x3 štvorcoch práve raz. 

Autor: MD
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Chcete u nás 
inzerovať? 

Kontaktujte: 
Oľga Lenická - 0905 595 677

e-mail: 
olga.lenicka@petitpress.sk

Pomáhame 

výhodné 
úvery

odborné 
poradenstvo 

individuálny 
prístup

www.szrb.sk

KUPUJETE? PREDÁVATE?
31  schránkových 

novín

OSLOVTE CELÉ SLOVENSKO RÝCHLO – JEDNODUCHO – NA PÁR KLIKOV!

viac ako

domácností

1 milión

výpočet
ceny priamo
na stránke

platba kartou
alebo cez
internetbanking

KLIKNI A ZADAJ SVOJ INZERÁT NA

www.riadkoveinzeraty.skwww.www.

23  regionálnych
týždenníkov
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ZAPOŽIČANIE OBRUSOV
NA SPOLOČENSKÉ AKCIE

NOVINKA

Po - Pia: 8:00 - 18:00, Sob: 8:00 - 12:00
budova OD MLADOSŤ

Galanta
Hlavná 951
0911 400 498

ŠITIE NA MIERU
podľa potrieb zakaznika

ZAPOŽIČANIE OBRUSOV
NA SPOLOČENSKÉ AKCIE

NOVINKA

ŠITIE NA MIERU
podľa potrieb zakaznika

GALANTA:
Hlavná 951,
OD-Mladosť
924 01 Galanta. 

Stranovská-Čistiareň Luxury, 0917 694 874

SEREĎ:
Poštová 4342/12
926 01Sereď

ŠAĽA:
Hlavná 16
(budova za Olympiou) 
Šaľa 927 01 
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Na začiatku minimalizujte 
únik tepla z motorového 
priestoru.

Sadáte ráno do auta, trasiete 
sa od zimy, štartujete, zapína-
te kúrenie naplno, prikladáte 
skrehnuté prsty na vetracie 
otvory v kabíne a – nič. Prúdi z 
nich celkom studený vzduch 
a niekoľko minút sa situácia 
nezlepšuje.

Akokoľvek kontraproduk-
tívne to znie – aby ste čo naj-
rýchlejšie vykúrili kabínu, 
musíte najprv kúrenie vyp-
núť.

Dôvod treba hľadať v spô-
sobe, akým funguje chladiaci 
okruh auta. Píše o ňom Chad 
Upton na svojom blogu Bro-

ken secrets.

Najprv zohrejte motor, 
až potom seba
Základom príjemnej teploty 
v kabíne auta je vykurovacie 
teleso, schované v motorovom 
priestore. Cez teleso preteká 
chladiaca kvapalina motora.
Keď zapnete kúrenie, venti-
látor fúka cez mriežku vyku-
rovacieho telesa a vytúžené 
teplo z chladiacej kvapaliny 
prúdi do kabíny auta. Na to, 
aby kúrenie zohrievalo inte-
riér auta, musí byť najprv zo-
hriata chladiaca kvapalina (a 
teda motor).

K rýchlemu zohriatiu po-
môže minimalizovanie te-
pelných strát. Predčasným 

zapínaním kúrenia odoberáte 
teplo z chladiacej kvapaliny, 
čím sa predlžuje zohrievanie 

motora.
Pri starších autách po na-

štartovaní preto vypnite vet-

ranie a nastavte najnižšiu 
teplotu – tým urýchlite zo-
hriatie motora. Kúrenie zapí-
najte až vtedy, keď sa zohreje 
motor (podľa ukazovateľa tep-
loty chladiacej kvapaliny).

Pri modernejších autách s 
automatickou klimatizáciou 
riadi vykurovanie počítač, ta-
kže táto finta nemusí pomôcť. 
Automatická klimatizácia by 
mala – v režime „auto“ – začať 
fúkať až vtedy, keď je chladia-
ca kvapalina naozaj zohriata.

V lete zachovajte chladnú 
hlavu (motora)
Treba tiež upozorniť, že vý-
robcovia používajú rôzne 
finty na urýchlenie zohriatia 
motora. Môže ísť napríklad o 

elektrické klapky v prednej 
maske auta, ktoré ostávajú za-
tvorené, kým nemá motorový 
priestor prevádzkovú teplotu.
Tradičnejšie sa používa elek-
trický predohrev motora (pri 
naftových motoroch) či nezá-
vislé kúrenie, pre ktoré zľudo-
velo označenie podľa najzná-
mejšieho výrobcu – Webasto.
Mimochodom, vykurovacie 
teleso má svoj význam aj v 
lete.

Ak sa vám auto prehrie-
va (stáva sa to najmä tým 
starším), pustite si naplno 
kúrenie a vetrajte cez otvore-
né okná. Zlepšíte tým odvod 
odpadového tepla z motora a 
uľahčíte jeho chladenie.
 MICHAEL KASARDA

Vlastníci a užívatelia pozem-
kov v ochrannom pásme elek-
trických vedení by v súvislos-
ti s kríkmi a stromami nemali 
zabúdať na svoje zákonné po-
vinnosti.

K nim patrí udržiavať kríky 
a stromy v tomto pásme, ako 
aj priamo pod vedeniami do 
zákonom danej výšky a šírky. 
Je to v prvom rade pre bezpeč-
nosť ľudí, ale aj ochranu ich 
majetku a spoľahlivosť pre-
vádzky distribučnej sústavy.

 Spoločnosť Západosloven-
ská distribučná, a.s., preto 
v súlade s ustanovením § 11 
ods.1 písm. b) a §11 ods. 3 záko-
na č. 251/2012 Z.z. o energetike 
a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskor-
ších predpisov vyzýva vlast-
níkov, nájomcov a správcov 
nehnuteľností na odstránenie 
a okliesnenie stromov a iných 
porastov, ktoré ohrozujú bez-
pečnosť alebo spoľahlivosť 
prevádzky energetických za-
riadení distribučnej sústavy, 

a ktoré sa nachádzajú na ich 
nehnuteľnostiach, najneskôr 
do 7. 1.2021.

Ak v uvedenej lehote nedôj-
de k odstráneniu alebo oklies-
neniu stromov a iných poras-
tov vlastníkom, vykoná tieto 
úkony spoločnosť Západoslo-
venská distribučná, a.s., a za 
týmto účelom v súlade s § 11 
zákona č. 251 /2012 Z.z. o ener-
getike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov vstúpi 
na dotknuté pozemky.

Ak má vlastník, nájomca 
alebo správca nehnuteľnosti 
záujem o náhradu nákladov 
na odstránenie a okliesne-
nie stromov a iných porastov, 
je povinný túto skutočnosť 
oznámiť spoločnosti Západo-
slovenská distribučná, a.s., 
najneskôr do 30.11.2020 a zá-
roveň predložiť návrh rozsahu 
a spôsobu vykonania údržby 
spolu s fotodokumentáciou 
existujúceho stavu stromov a 
iných porastov na nehnuteľ-

nosti a návrh predpokladanej 
výšky nákladov na údržbu. 
Podmienky odstraňovania 
stromov a iných porastov, kto-
ré ohrozujú bezpečnosť alebo 
spoľahlivosť prevádzky ener-
getických zariadení distribuč-
nej sústavy a obmedzenia a 
povinnosti v ochrannom pás-
me energetických zariadení, 

sú bližšie upravené v § 11 a § 43 
zákona č. 251/2012 Z.z. o ener-
getike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a v bode 
16.17 platného Prevádzkového 
poriadku prevádzkovateľa dis-
tribučnej sústavy spoločnosti 
Západoslovenská distribučná, 
a.s., ktorý je zverejnený na jej 

webovom sídle www.zsdis.sk.
Pri odstraňovaní a okliesňo-

vaní stromov a iných porastov 
je potrebné dbať na dodržia-
vanie právnych predpisov v 
oblasti ochrany Životného 
prostredia (najmä zákona 
č.543/2002 Z.z. o ochrane prí-
rody a krajiny v znení neskor-
ších predpisov a vyhlášky 
24/2003 Z. z., ktorou sa vyko-
náva zákon č. 543/2002 Z.z. o 
ochrane prírody a krajiny v 
znení neskorších predpisov), 
právnych predpisov v oblasti 
nakladania s odpadmi (najmä 
zákona č. 79/2015 Z.z. o odpa-
doch v znení neskorších pred-
pisov) a príslušných technic-
kých noriem a arboristických 
štandardov.

Ak je z dôvodu bezpečnos-
ti vykonania odstraňovania 
a okliesňovania stromov a 
iných porastov v blízkosti 
energetických zariadení dis-
tribučnej sústavy potrebné 
prerušiť distribúciu elektriny, 
je vlastník povinný požiadať 

spoločnosť Západoslovenská 
distribučná, a.s., o vypnutie 
vedenia alebo manipuláciu na 
inom zariadení a o zaistenie a 
odistenie pracoviska, a to naj-
menej 25 kalendárnych dní 
pred plánovaným odstraňova-
ním a okliesňovaním stromov 
a iných porastov, a to prostred-
níctvom nižšie uvedených 
kontaktných údajov. Presný 
termín prerušenia distribúcie 
elektriny je predmetom doho-
dy medzi Žiadateľom a spoloč-
nosťou Západoslovenská dis-
tribučná, a.s. Včasné a správ-
ne odstránenie a okliesnenie 
stromov a iných porastov, 
ktoré ohrozujú bezpečnosť 
alebo spoľahlivosť prevádzky 
energetických zariadení dis-
tribučnej sústavy, má zásadný 
vplyv na kvalitnú, bezpečnú a 
spoľahlivú distribúciu elektri-
ny aj pre vaše odberné miesto. 
Spoločnosť Západoslovenská 
distribučná, a.s., vám preto 
vopred ďakuje za spoluprácu.
 IVETA TÓTHOVÁ

Chcete sa v aute zohriať čo najrýchlejšie? Vypnite kúrenie

Vlastníci nehnuteľností by mali orezať porasty, ktoré môžu 
ohroziť bezpečnosť prevádzky energetických zariadení 

Ilustračné foto. (Zdroj: Pixabay / CC)

www.seredskenovinky.sk
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